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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_22122022 

 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia sektorowego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których 
wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adres 

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

Adres pocztowy: 
ul. Porcelanowa 21 

Miejscowość: 
Katowice 

Kod pocztowy: 
40-246 

Województwo: 
śląskie 

Tel: 
(32) 350 00 75 

E-mail: 
zamowienia@kisa.katowice.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: 
www.katowickieinwestycje.pl  
 

I.2) Rodzaj Zamawiającego 
 

Zamawiający sektorowy 
(na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 

 
II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

„Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na 

Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”  

 
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania  
 

BYŁO: 
 

Okres w miesiącach:   

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, w tym Projekt wraz z Pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych - w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

   

http://www.katowickieinwestycje.pl/
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JEST: 
 

Okres w miesiącach:   

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, w tym Projekt wraz z Pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych - w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

 
III.2) Warunki udziału 
 

BYŁO: 

 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz 
opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować: 
 

a) Kierownikiem Zespołu Projektowego posiadającym:  
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, 
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z 
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
 

b) Projektantem posiadającym:  
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

c) Kierownikiem Budowy posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 
 

d) Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne 
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy. 
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JEST: 

 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz 
opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować: 

 
a) Kierownikiem Zespołu Projektowego posiadającym:  

 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, 
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z 
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
 

b) Projektantem posiadającym:  
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 

c) Kierownikiem Budowy posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 
 

d) Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne 
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

e) Projektantem posiadającym:  
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia 
równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.3) Informacje administracyjne 

BYŁO: 

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Data:       28/12/2022  (dd/mm/rrrr) 
 

Godzina:  10 : 00 
 

Miejsce:    
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna            
Sp. z o.o.), ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, w Biurze Obsługi Klienta (parter) 

 

JEST: 
 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Data:       09/01/2023  (dd/mm/rrrr) 
 

Godzina:  10 : 00 
 

Miejsce:    
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna            
Sp. z o.o.), ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, w Biurze Obsługi Klienta (parter) 

 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA: 23.12.2022 r.  

 

 

  


