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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Przebudowa 
stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 

 

SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
 
Zamawiający zawiadamia, że dokonał sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczącego przedmiotowego postępowania. W treści ogłoszenia w pkt. II.1.3) została 
omyłkowo zawarta część opisu dotycząca innego postępowania. W związku z powyższym 
sprostowaniu podlega następujący zapis w ogłoszeniu:  
 
W pkt. II.1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
 
BYŁO: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i 
zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Podlesie w Katowicach”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 
instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych oraz montażu urządzeń technologicznych, mających 
na celu uruchomienie drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania 
piasku z piaskownika poziomego na OŚ Podlesie. 
 
Zadanie to zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie oraz dobudowanie do istniejącej wiaty 
jej lustrzanego odbicia o tej samej lub podobnej konstrukcji stalowej i podobnych słupach 
fundamentowych, jej wyposażenie w płuczkę piaskową, urządzenie AKPiA, oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz doprowadzenie do wiaty nowego rurociągu z pulpą piaskową. 
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JEST: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni 
Ścieków Panewniki w Katowicach”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych  
z przebudową stacji dmuchaw polegającą na wymianie wyposażenia technologicznego, w tym 
3 szt. dmuchaw wraz z oprzyrządowaniem i dostosowaniem istniejących instalacji do nowych 
urządzeń oraz wykonaniu prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym wymiana 
bramy oraz korekta wjazdu do budynku. 

 

 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej poprawioną treść 
ogłoszenia o zamówieniu, oznaczoną jako: 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_zmiana_13052022. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia 
ofert, które wyznaczono odpowiednio:  
- termin składania ofert: 31.05.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 31.05.2022 r. godz. 10:15 
 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ulegają zmianie postanowienia SIWZ w następującym zakresie: 
 

 

W pkt.  SIWZ - XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 
BYŁO: 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. 
z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 25.05.2022 r. do godz. 10:00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Katowickie Inwestycje S.A. 
(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 25.05.2022 r.  godzina 10:15 
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JEST: 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. 
z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 31.05.2022 r. do godz. 10:00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Katowickie Inwestycje S.A. 
(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 31.05.2022 r.  godzina 10:15 

 
 

W pkt. XVIII SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

BYŁO: 
 
2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 25.05.2022 r. o godz. 10:15 

 
JEST: 
 
2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 31.05.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
  
  Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń    Andrzej Cebula 

 


