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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A. , ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 

032 2510736, faks 032 2513766. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksse.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, 

postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do 

realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci 

kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego 

Dąbrówka i drogi krajowej DK45. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt budowy układu 

drogowego - na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji 

i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z 

zaznaczonymi odcinkami drogowymi: 1,2,3,4. A Projekt odcinka 1: długość odcinka drogowego: ok. 

800 m, przekrój 1/2, parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m; przekrój uliczny, 

jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,0 m; konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być 

przystosowana do ruchu ciężkiego (KR-4); projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę 



techniczną, projekty ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego 

odcinka 1 do istniejącej drogi dojazdowej, przy uwzględnieniu istniejącego projektu drogi na odcinku 2 

(rozwiązanie skrzyżowania); odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji deszczowej; projekt oświetlenia 

drogi; projekt musi uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne przełożenie wszystkich sieci 

uzbrojenia kolidujących z inwestycją; B Projekt odcinka 3: długość odcinka drogowego: ok. 640 m, 

przekrój 0,5, parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m; przekrój uliczny, 

jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,0 m; konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być 

przystosowana do ruchu ciężkiego (KR-4); projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę 

techniczną, projekty ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego 

odcinka 3 do istniejącej drogi do Rogowa Opolskiego; odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji 

deszczowej; projekt oświetlenia drogi; projekt musi uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne 

przełożenie wszystkich sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją; C Projekt odcinka 4 (fragment w 

śladzie istniejącej drogi do Rogowa Opolskiego) długość odcinka drogowego: ok. 375 m, przekrój 0,5, 

parametry jezdni: szerokość 7m, szerokość pasa ruchu: 3,50 m; przekrój uliczny, jednostronny ciąg 

pieszo-rowerowy szer. 2,0 m; konstrukcja nawierzchni jezdni powinna być przystosowana do ruchu 

ciężkiego (KR-4); projekt musi uwzględniać miejsce pod infrastrukturę techniczną, projekty 

ewentualnych podziałów geodezyjnych terenu oraz włączenie projektowanego odcinka 4 do istniejącej 

drogi DK45 (rozwiązanie skrzyżowania - dopuszczalny wariant ronda w przeciwieństwie do wykonanej 

koncepcji), jak również połączenie projektowanego odcinka 4 z projektowanym odcinkiem 4. 

odwodnienie ulicy: za pomocą kanalizacji deszczowej; projekt oświetlenia drogi; projekt musi 

uwzględniać zabezpieczenie lub ewentualne przełożenie wszystkich sieci uzbrojenia kolidujących z 

inwestycją; Uwaga: projekt odcinka 2 i 5 został wykonany przez Gminę Krapkowice. Kompletna 

dokumentacja projektowa odcinka 2 może zostać udostępniona przez Urząd Gminy Krapkowice. 

Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie projektowanych dróg na podstawie 

zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej 

etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami 

drogowymi: 1,2,3,4. W związku z brakiem istniejącej kanalizacji deszczowej oraz naturalnych 

odbiorników wód opadowych w tym rejonie, przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z 

projektowanych dróg i terenów objętych granicami KSSE poprzez projektowaną sieć kanalizacji 

deszczowej do dwóch planowanych w projekcie koncepcyjnym zbiorników retencyjno - filtracyjnych. 

Projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w 

Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu 

o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: 1,2,3 i 4 Odprowadzenie 

ścieków sanitarnych z terenów objętych granicami KSSE odbywać się ma poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej do dwóch zaprojektowanych w projekcie koncepcyjnym przepompowni 

ścieków, a następnie kanalizacją tłoczną do miejsc włączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Projekt przebiegu sieci wodociągowej na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Miejski w 

Krapkowicach opracowanej koncepcji i załączonych w niej etapów realizacji inwestycji oraz w oparciu 

o załączoną mapkę poglądową z zaznaczonymi odcinkami drogowymi: 1,2,3,4. Opis stanu 

istniejącego: Teren Podstrefy Gliwickiej - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krapkowicach 

o powierzchni około 100 ha jest zlokalizowany przy węźle autostrady A4 w Dąbrówce Górnej, po jej 

południowej stronie. Teren składa się z dwóch części - obszar 1 jest położony bezpośrednio przy 

węźle Dąbrówka, obszar 2 jest położony przy drogach: DK45 i drodze lokalnej prowadzącej do 

Rogowa Opolskiego. W sąsiedztwie wymienionych obszarów KSSE przebiegają następujące sieci 

uzbrojenia technicznego: sieć wodociągowa DN200 - wzdłuż drogi DK45 oraz drogi lokalnej do 

Rogowa Opolskiego sieć wodociągowa DN160 i DN 110 - wzdłuż dróg lokalnych stanowiących obecny 



dojazd do obszaru 1 KSSE, położonego przy węźle Dąbrówka oraz wzdłuż projektowanego odcinka 

drogowego 2 sieć kanalizacji sanitarnej DN200 - wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego oraz 

częściowo wzdłuż projektowanego odcinka drogowego 2 sieć elektryczna średniego napięcia 15 kV - 

wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa Opolskiego sieć teletechniczna - wzdłuż drogi lokalnej do Rogowa 

Opolskiego W rejonie terenów KSSE w Krapkowicach brak istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

naturalnych odbiorników wód opadowych. Uwaga: Przebieg poszczególnych sieci infrastruktury został 

zaznaczony na 2 mapkach poglądowych (dla obszaru 1 i obszaru 2) będących załącznikami 

graficznymi do niniejszej SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia 

obejmuje: wykonanie projektu budowlanego (według projektu koncepcyjnego), opracowanie projektów 

wykonawczych, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem zatwierdzenia 

przez organ zarządzający ruchem), inwentaryzację zieleni z planem wycinek, w przypadku 

konieczności wykonanie przedmiarów robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z 

rozdziałem na etapy i branże, wykonanie kosztorysów inwestorskich z rozdziałem na etapy i branże, 

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie właściwych 

decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego 

przedmiot projektowania, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, zawierającej: - plan 

sytuacyjny z naniesionymi granicami nieruchomości, - wypisy z rejestru gruntów działek, które będą 

obejmowały projekt, - uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych na czasowe 

zajęcie terenu, konieczne do realizacji inwestycji, wraz ze zgodami zapewnienia dostępu do niej w 

celach konserwacyjnych i eksploatacyjnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

Koncepcją projektową będącą załącznikiem do niniejszej SIWZ Wytycznymi przekazanymi przez 

KSSE S.A. Wytycznymi przekazanymi przez UM w Krapkowicach Wytycznymi zawartymi w 

Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentacja projektowa stanowiąca 

przedmiot zamówienia musi być uzgodniona z KSSE S.A., z UM w Krapkowicach oraz z zarządcami 

lub właścicielami infrastruktury technicznej występującej na terenie objętym zakresem projektowania. 

Wykonawca musi uzyskać niezbędne dane do projektowania (w tym pozyskać na koszt własny mapę 

do celów projektowych). Oczekiwane składniki dokumentacji projektowej: 5 kompletów projektów 

budowlanych (również w formie elektronicznej - pdf i dwg) łącznie z wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami; po 5 kompletów projektów wykonawczych (również w 

formie elektronicznej - pdf i dwg); po 5 komplety kosztorysów inwestorskich (również w formie 

elektronicznej - pdf) po 5 komplety przedmiaru robót sporządzonych wg obowiązujących przepisów 

(również w formie elektronicznej - pdf); po 5 komplety specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych (również w formie elektronicznej - pdf). Przedmiot zamówienia należy wykonać 

zgodnie z wymogami: ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.) ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.687 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. z 1999 

r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 



budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) 

oraz posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami uzgodnienia i opinie, w tym opinię 

organu zarządzającego ruchem.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się obowiązku wniesienia wadium oraz zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie oferenta 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie oferenta oraz potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli firma działa 

krócej, w okresie funkcjonowania firmy, co najmniej 1 projektu o charakterze zbliżonym do 

przedmiotu zamówienia (projekt układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

oraz sieci wodociągowej), z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie oferenta. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca powinien dostarczyć wykaz osób i podmiotów jakimi dysponuje lub będzie 

dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 



informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności; Projektant branży drogowej 1. kwalifikacje zawodowe: potwierdzone 

przygotowanie zawodowe do 2. wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie 

projektowania dróg 3. doświadczenie: min 5 letni staż pracy przy projektowaniu w branży 

budownictwa drogowego wykształcenie: wyższe Projektant branży wod-kan 1. kwalifikacje 

zawodowe: potwierdzone przygotowanie zawodowe do 2. wykonywania samodzielnych 

funkcji w zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 3. doświadczenie: 

min 5 letni staż pracy przy projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

wykształcenie: wyższe Projektant branży elektroenergetycznej 1. kwalifikacje zawodowe: 

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie 

projektowania sieci elektroenergetycznych 2. doświadczenie: min 3 letni staż pracy przy 

projektowaniu sieci elektroenergetycznych 3. wykształcenie: wyższe UWAGA : 1. 

dopuszczalne jest wskazanie osoby / osób posiadającej potwierdzone przygotowanie 

zawodowe do projektowania w wyżej wymienionych specjalnościach 2.projekty wykonane 

przez projektantów branżowych, muszą być sprawdzone zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie Prawo Budowlane 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie wykonawcy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie takich jak: - zmiana osób 

funkcyjnych - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy - zmiana sposobu 

reprezentacji - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy - zmiana adresu siedziby 

jednej ze stron - z przyczyn zewnętrznych - zmiana terminu realizacji zamówienia - na podstawie 

obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ksse.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna SA ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA ul. 

Wojewódzka 42 40-026 Katowice. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


