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KIWK/ZP/MJ/3790/06/2020                                               Katowice, 30.06.2020 r.  

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa i montaż 

urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” – nr sprawy: 

KIWK/TOt/17/I/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWYCH_OS GIGABLOK.  

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Treść zapytania 1: 

• Prosimy o takie przesunięcie terminu składania ofert, aby można było uzyskać od Państwa 

odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się po wizji lokalnej.  

• Prosimy o dopuszczenie realizacji zadania z użyciem radarowych sond poziomu ścieku.  

Uzasadnienie: 

Sondy radarowe w stosunku do ultradźwiękowych nie mają żadnych wad. Natomiast posiadają 

następujące zalety: 

a) temperatura powietrza nie ma wpływu na dokładność pomiaru. Jest to szczególnie istotne w 

przypadku pomiaru poziomu ścieku na otwartej przestrzeni podczas chłodnej pogody. Ściek, 

który jest ciepły, powoduje wzrost temperatury powietrza przy jego powietrzni, która 

wpływa na prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej i tym samym dokładność 

wskazań sondy ultradźwiękowej. W takim wypadku kompensacja tego wpływu przez pomiar 

temperatury czujnikiem umieszczonym w sondzie nie eliminuje tego błędu, gdyż temperatura 

powietrza przy sondzie jest zupełnie inna niż temperatura przy zwierciadle ścieku.  Prędkość 

rozchodzenia się fali radarowej jest niezależna od temperatury powietrza. Tym samym 

dokładność pomiaru jest stała i nie zależy od temperatury ścieku oraz powietrza.  

b) Pomiary sondą radarową są odporne na zakłócenia wywoływane przez wiatr. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku prowadzenia pomiarów na zewnątrz. Podmuchy wiatru 

zakłócają przelot fali dźwiękowej, co w przypadku silnego wiatru powoduje zakłócenia 

pomiaru realizowane sondami ultradźwiękowymi. 

c) Pomiary sondami radarowymi są znacząco mniej podatne na zakłócenia powodowane przez 

parowanie.  

Odpowiedź na zapytanie 1:  

Zamawiający przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.07.2020 r. do 

godz. 10:00.  
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Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie radarowych sond do pomiaru poziomu 

ścieku.  

   

Treść zapytania 2: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.07.2020. 

 

Odpowiedź na zapytanie 2: 

Zamawiający przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.07.2020 r. do 

godz. 10:00. 

 

 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, Zamawiający informuje, że  

ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który wyznaczony jest odpowiednio:  

- termin składania ofert: 10.07.2020 r. do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert: 10.07.2020 r. godz. 10:15 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający zawiadamia, że dokonał 

modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 

W Pkt. XV SIWZ: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:  

 

BYŁO:   

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

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 03.07.2020 r.  do godz. 10:00 

 

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

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40-322 Katowice 

ul. Wandy 6 

 

Oferta w postępowaniu na:  

 

„Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na  

Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” 

 

                                         nr referencyjny:                           

KIWK/TOt/17/I/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWYCH_OS GIGABLOK 

 

Nie otwierać przed dniem: 03.07.2020 r. godzina 10:15 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 

pkt. 1. 

 

JEST:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
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Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 10.07.2020 r.  do godz. 10:00 

 

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

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40-322 Katowice 

ul. Wandy 6 

 

Oferta w postępowaniu na:  

 

„Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na  

Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” 

 

                                         nr referencyjny:                           

KIWK/TOt/17/I/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWYCH_OS GIGABLOK 

 

Nie otwierać przed dniem: 10.07.2020 r. godzina 10:15 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 

pkt. 1. 

 

W Pkt. XVII SIWZ: Miejsce i termin otwarcia ofert:  

 

BYŁO:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice.  

2. Termin otwarcia ofert: 

dnia 03.07.2020 r. o godz. 10:15 

 

JEST:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice.  

2. Termin otwarcia ofert: 

dnia 10.07.2020 r. o godz. 10:15 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.  

 

Z poważaniem 

       Prezes Zarządu             Prokurent 

               Władysław Spyrka        Anna Badura  


