
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
40-322 Katowice, ul. Wandy  6 

 

NIP  9542588939  REGON  240612757 
KRS: 0000281711  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości 
 

numer  telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06 
 e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl  www.kiwk.katowice.pl 

facebook.com/katowicka.infrastruktura/ 
 

 

KIWK/ZP/MK/6459/10/2021                                    Katowice, 26.10.2021 r. 

 

 

 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ 

ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

 

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. Dz.U. z 2021, poz. 1129) Zamawiający udziela 

wyjaśnień do zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie 1: 

 

SWZ pkt IX 2 a) 

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika wymóg ponadnormatywnego doświadczenia dotyczącego 

inwentaryzacji geodezyjnej co najmniej 2000 studni kanalizacyjnych?  

Prosimy o usunięcie odniesienia do ilości mierzonych studni (2000). W opinii Oferenta jakość pomiarów 

geodezyjnych w kanalizacji nie powinna być odniesiona do ilości a do rodzaju pomiarów (komory, 

studnie standardowe i o nieregularnych kształtach, przelewy burzowe, osad miękki/twardy, przekroje 

poprzeczne standardowe/niestandardowe). To doświadczenie wynikające z pracy przy różnych 

rodzajach obiektów infrastruktury podziemnej a nie ilość pomierzonych studni świadczy o jakości 

prowadzonych pomiarów geodezyjnych. 

Zwracamy uwagę, że ograniczenie warunków udziału w postępowaniu tylko do firm mających 

doświadczenie przy pomiarze geodezyjnym co najmniej 2000 studni kanalizacyjnych a tym samym do 

kilku czy nawet jednego tego typu projektu realizowanego dotychczas w Polsce stanowi 

niedopuszczalne na gruncie PZP ograniczenie konkurencji. Przepisy art. 16 PZP formułuje zasady 

udzielania zamówień publicznych. Zasada prawa to norma prawna uznana przez ustawodawcę za 
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szczególnie ważną dla systemu prawa lub jego części. Jest to reguła kierunkowa. Katalog zasad prawa 

zamówień publicznych wywodzi się z ogólnych zasad prawa (TFUE oraz Konstytucji RP). Postawiony 

w niniejszym postępowaniu warunek pomiaru geodezyjnego co najmniej 2000 studni ogranicza 

konkurencję przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie 

wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji. Ponadnormatywne wymaganie tego 

typu narusza także zasadę równego traktowania. Zasada ta oznacza zakaz różnicowania pozycji 

wykonawców w postępowaniu z jakiegokolwiek powodu, w szczególności wykraczającego poza 

normatywne wymagania. Bez tej zasady byłoby niemożliwe respektowanie swobód UE: swobody 

przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Stosowanie zasady 

równego traktowania oznacza stosowanie jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w 

tej samej lub podobnej sytuacji w każdej czynności zamawiającego. Obowiązek równego traktowania 

dotyczy wykonawców i świadczeń z UE oraz krajów, które podpisały umowy z Unią o równym 

traktowaniu (M. Stachowiak [w:] W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. 

Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 16.).  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunku udziału w postępowaniu. Należy zaznaczyć, że zgodnie 

z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) występuje konieczność inwentaryzacji 5000 

studni, stąd wymóg realizacji projektu o znacznie mniejszej wielkości (2000 studni) w opinii 

Zamawiającego jest zasadny i proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 2: 

 

SWZ pkt IX 2 b) 

Projekt nie dotyczy integracji pomiarów z modelem hydraulicznym w czasie rzeczywistym stąd w opinii 

Oferenta poniższy wymóg jest nieadekwatny do zakresu projektu:  

posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami nad realizacją co najmniej 2 projektów 

obejmujących wdrożenie systemu integrującego w czasie rzeczywistym dane pomiarowe z modelem 

hydraulicznym. 

Prosimy o usunięcie tego zapisu SWZ niezwiązanego z przedmiotem projektu. 

Zwracamy uwagę, że ograniczenie warunków udziału w postępowaniu tylko do firm mających 

doświadczenie niezwiązane z przedmiotem zamówienia, tj. przy wdrożeniu systemu integrującego w 

czasie rzeczywistym dane pomiarowe z modelem hydraulicznym, stanowi niedopuszczalne na gruncie 

PZP ograniczenie konkurencji. Przepisy art. 16 PZP formułuje zasady udzielania zamówień 

publicznych. Zasada prawa to norma prawna uznana przez ustawodawcę za szczególnie ważną dla 

systemu prawa lub jego części. Jest to reguła kierunkowa. Katalog zasad prawa zamówień publicznych 

wywodzi się z ogólnych zasad prawa (TFUE oraz Konstytucji RP). Postawiony w niniejszym 

postępowaniu warunek ogranicza konkurencję przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę 

zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji. 

Wymaganie tego typu, wykraczające poza zakres samego projektu, narusza także zasadę równego 

traktowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisów SWZ 

w powyższym zakresie.  

 

 

 

 



 

 

 3 

Pytanie 3: 

 

Czy wszystkie istniejące deszczomierze oraz punkty pomiarowe wskazane w załączniku 4 są w dobrym 

stanie technicznym oraz zapewniają prawidłowe pomiary, działanie rejestratora i przeliczanie danych, 

zweryfikowane przez gestora tych urządzeń? 

 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego wszystkie wskazane urządzenia spełniają normy dające możliwość 

miarodajnych pomiarów. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nawet zupełnie nowe urządzenia mogą 

zacząć wskazywać niemiarodajne pomiary np. przy zaniku napięcia, zabrudzeniu czujnika itp. Stąd, 

w ramach prowadzonej analizy przedwdrożeniowej, zadaniem Wykonawcy będzie również ocena 

jakości wykonywanych pomiarów będących w dyspozycji Zamawiającego tak, aby w przypadku 

wykrycia niepoprawności pomiaru - przed kampanią, było możliwe ich usunięcie. 

 

Pytanie 4: 

 

W jakim kroku czasowym są prowadzone pomiary na deszczomierzach oraz punktach pomiarowych 

przepływu i napełnienia? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że pomiar na deszczomierzach wagowych i laserowych następuje co 1 

minutę. 

Nominalny częstotliwość pomiaru na urządzeniach mierzących prędkość przepływu wynosi 5 minut, 

z zaznaczeniem, iż istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości pomiaru do maksymalnie 1 minuty. 

Nominalna częstotliwość pomiaru na urządzeniach mierzących napełnienie w kanale wynosi 15 minut, 

z zaznaczeniem, iż istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości pomiaru do maksymalnie 1 minuty. 

 

Pytanie 5: 

 

Prosimy o potwierdzenie szacunkowej (%) kompletności oraz % udziału danych potwierdzonych 

(inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza, itp.) bazy GIS Zamawiającego w szczególności 

atrybutów dotyczących studni, komór, przewodów kanalizacji oraz obiektów infrastruktury. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada pełną kopię (100%) SHP zasobu geodezyjnego (obiekty liniowe i punktowe sieci 

kanalizacyjnej miasta Katowice) na dany okres czasowy. Obiekty liniowe posiadają dane dotyczące 

średnicy, typu sieci, obiekty nie posiadają topologii odpowiedniej dla modelowania i nie posiadają 

danych szczegółowych. Zamawiający posiada inwentaryzację głównych sieci kanalizacyjnej w ramach 

opracowanego w 2006 r. tzw. Master Planu. Obiekty posiadają dane odnośnie typu, materiału, roku 

budowy, średnicy, spadku, przepływu, stanu technicznego. Obiekty punktowe (studnie) w liczbie 55893 

posiadają dane odnośnie rzędnych dna i pokrywy, w dużej mierze na sieciach głównych, obiekty te 

stanowią 32% całego zasobu punktowego. Zamawiający dysponuje skanem 80000 kart 

inwentaryzacyjnych studni. Zamawiający udostępni Wykonawcy po zawarciu umowy dane bazy GIS 

operatora sieci wod-kan tj. Katowickich Wodociągów S.A. 

 

Pytanie 6: 

 

Czy Zamawiający posiada i udostępni mapę zasadniczą obszaru objętego projektem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada mapy zasadniczej obszaru objętego zamówieniem. 
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Pytanie 7: 

 

Czy Zamawiający posiada i udostępni mapy BDOT obszaru objętego projektem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy po zawarciu umowy rastry mapy topograficznej Katowic 

1:10000 (dane na rok 2000). Jednocześnie informujemy, że pozyskanie danych BDOT możliwe jest 

poprzez wtyczkę QGIS BDOT10k, poprzez platformę Geoportal. 

 

Pytanie 8: 

 

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy zespół techniczny, który pozwoli na bezpieczne zejście/dostęp 

do studni (odpowietrzanie, nadzór, zamknięcie ruchu) przy pomiarze 5 000 studni i 176 obiektów? 

W opinii Oferenta przy tak dużej ilości pomiarów terenowych wymagane będzie zaangażowanie co 

najmniej 10 niezależnych zespołów geodezyjnych, które będą jednocześnie będą prowadzić prace 

pomiarowe. Przy modelu tego typu kluczowe jest sprawne zbudowanie topologii modelu, która będzie 

podstawą do dalszych etapów budowy modelu i weryfikacji danych pomiarowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zapewni zespołu technicznego dla celów zawartych w zapytaniu. 

 

Pytanie 9: 

 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomiary SCADA (historyczne oraz z okresu kampanii 

pomiarowej)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy po zawarciu umowy niezbędne dane historyczne oraz z okresu 

kampanii pomiarowej. 

 

Pytanie 10: 

 

Ile tłoczni istnieje w obszarze przedmiotowej kanalizacji? 

 

Odpowiedź: 

W obszarze kanalizacji miasta Katowice znajduje się 15 tłoczni. 

 

Pytanie 11: 

 

Ile zbiorników pierwszej fazy zanieczyszczeń istnieje w obszarze przedmiotowej kanalizacji? 

 

Odpowiedź: 

W obszarze opracowania znajdują się 2 zbiorniki buforowe. Zbiornik otwarty o pojemności 12000m3, 

na terenie oczyszczalni Podlesie oraz zamknięty o pojemności 19000m3 na terenie oczyszczalni 

Gigablok. 
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Pytanie 12: 

 

Ile syfonów istnieje w obszarze przedmiotowej kanalizacji? 

 

Odpowiedź 

 

W obszarze przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowano 4 syfony. 

 

Pytanie 13: 

 

Ile przewałów istnieje w obszarze przedmiotowej kanalizacji? 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji przewałów w obszarze przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. 

 

 

Pytanie 14: 

 

Czy istniejące pompownie są wyposażone w falowniki? Jeśli tak, to ile jest takich pompowni? 

 

Odpowiedź 

Falowniki znajdują się na pięciu obiektach. Falowniki pracują jak soft start (50Hz). 

 

Pytanie 15: 

 

Czy Zamawiający posiada rejestr lub jakąkolwiek bazę danych obrazującą przyłącza nielegalne? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada rejestru przyłączy nielegalnych. 

 

Pytanie 16: 

 

Ile regulatorów przepływu istnieje w obszarze przedmiotowej kanalizacji? Czy Zamawiający posiada 

charakterystyki wydatku zainstalowanych regulatorów? 

 

Odpowiedź 

W obszarze przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowano jeden regulator przepływu. 

Charakterystyki wydatku zainstalowanych regulatora są w posiadaniu operatora sieci wod-kan tj. 

Katowickich Wodociągów S.A. i zostaną udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 17: 

 

Czy Zamawiający posiada i udostępni hietogramy lokalnych deszczy syntetycznych wymaganych do 

przeprowadzenia analiz wyszczególnionych w OPZ? 

 

Odpowiedź 

 

Obecnie Zamawiający nie posiada lokalnego modelu opadowego. Wykonawca udostępni dane do 

przeliczenia skalibrowanego systemu z wykorzystaniem modelu opadowego typu Bogdanowicz – 

Stachy z rozkładem typu Euler II.   
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Pytanie 18: 

 

Czy Zamawiający posiada i czy może udostępnić harmonogram projektu? 

 

W opinii Oferenta pozyskanie niezbędnych danych (BDOT, mapy glebowe, mapa zasadnicza, 

najnowszy NMT, historyczne dane o wysokości opadu), pomiary geodezyjne 5 000 studni i 176 

obiektów, digitalizacja 70 000 dokumentów archiwalnych, budowa modelu hydraulicznego, kampania 

pomiarowa (6 miesięcy), kalibracja, walidacja, oraz opracowanie wszystkich pozostałych zadań 

wymienionych w OPZ w okresie ~ 16 miesięcy (od wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy) jest 

nierealne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.  

 

Odpowiedź: 

Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 8 do SWZ – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia wynoszący 16 miesięcy pozostaje wiążący. 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający posiada wystarczającą licencję TELWIN SCADA do implementacji pomiarów 

instalowanych przez Wykonawcę (dla 20 szt. pomiaru przepływu na sieci i 9 szt. pomiaru opadu)?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający posiada wystarczającą licencję TELWIN SCADA do implementacji pomiarów 

instalowanych przez Wykonawcę. Licencja oprogramowania SCADA posiada nielimitowaną 

ilość zmiennych oraz moduł SQLDrv. W przypadku konieczności użycia dodatkowych 

modułów komunikacji, koszt rozszerzenia licencji oraz implementacja leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 20: 

Czy Wykonawca będzie miał swobodny dostęp do aplikacji w celu rozszerzenia jej własnymi środkami 

o tymczasowe (na czas kampanii) punkty pomiarowe/trendy/alarmy/raporty?  

Odpowiedź: 

 

Oprogramowanie SCADA jest objęte gwarancją do roku 2027. Gwarantem jest firma PM 

Ecology sp. z o.o. ul. Kielnieńska 136, 80-299 Gdańsk. Do Wykonawcy należy rozbudowa 

istniejącej aplikacji SCADA w zakresie gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych z kampanii 

pomiarowej.  

 

 

Pytanie 21: 

 

Z zapisów OPZ wynika, że Zamawiający posiada własny młynek hydrodynamiczny o mechanicznej 

technologii pomiarowej, którym zamierza weryfikować wyniki kalibracji urządzeń wykonane przez 

Wykonawcę. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość użycia przez Wykonawcę młynka 

o analogicznej konstrukcji?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Dokładna kalibracja urządzeń pomiarowych ma 

kluczowy wpływ na dokładność kalibracji modelu. Użycie młynka mechanicznego może być 

niemożliwe w niektórych miejscach na kanalizacji sanitarnej. W związku z tym Zamawiający wymaga 

użycia do kalibracji urządzeń młynka, który nie posiada takich ograniczeń. 
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Zamawiający wymaga kalibracji każdego urządzenia do pomiaru przepływu, należy użyć młynka 

hydrometrycznego, elektromagnetycznego lub ultradźwiękowego o maksymalnym błędzie pomiaru 

prędkości +/- 2,5%. Ze względu na występujące na kanalizacji zanieczyszczenia stałe Zamawiający nie 

dopuszcza kalibracji z użyciem młynka mechanicznego. 

 

Pytanie 22: 

 

Celem wykonania kampanii pomiarowej jest dostarczenie wiarygodnych danych pomiarowych 

niezależnie od tego, jakim urządzeniem pomiar jest wykonywany. Wymaganie i narzucenie Wykonawcy 

stosowania wszystkich urządzeń tego samego producenta, modelu i typu (jeśli Zamawiający nie ma 

intencji ich zakupu) nie ma merytorycznego uzasadnienia i może ograniczać równy dostęp potencjalnym 

Wykonawcom. Wnosimy o usunięcie tego wymagania.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Dokładność oraz jednorodność danych pomiarowych 

mają kluczowy wpływ na dokładność kalibracji modelu. W związku z tym niedopuszczalnym 

jest wprowadzenie dodatkowego błędu wynikającego z różnych metod pomiarowych lub 

różnych dokładności pomiaru urządzeń wykorzystywanych w kampanii pomiarowej. 

 

Pytanie 23: 

Prosimy o podanie typów urządzeń pomiarowych pracujących obecnie pod kątem monitoringu sieci 

kanalizacyjnej (deszczomierze, pomiary poziomu, pomiary przepływu). Czy są wśród nich urządzenia 

bateryjne/akumulatorowe? Jeśli tak, to czy Zamawiający zapewni ich minimum 6-miesięczną pracę bez 

wymiany baterii/akumulatorów) podczas kampanii pomiarowej.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający posiada w użyciu następujące urządzenia pomiarowe: 

➢ Przepływomierz AQUA LOGGER FLOW 

➢ Stacja monitorowania poziomu wody AQUA LOGGER RDR MODBUS 

➢ Deszczomierz optyczny Parsivel2 

Zamawiający posiada w użyciu bateryjne urządzenia do pomiaru poziomu i przepływu. 

Zamawiający zapewni ich minimum 6-miesięczną pracę bez wymiany baterii podczas 

kampanii pomiarowej przy pomiarze realizowanym z częstotliwością co 2 minuty i przesyłaniu danych 

nie rzadziej niż co 2 godziny. 

 

Pytanie 24: 

 

Wymaganie „minimum 6-miesięcznej pracy punktów pomiarowych przepływu bez 

wymiany/akumulatorów” jest nieuzasadnione, w sytuacji, gdy wszelkie koszty związane z dostępem do 

tych punktów i serwisem ponosi Wykonawca. Zwłaszcza, że Zamawiający wymaga zdalnego 

monitoringu tych punktów z odświeżaniem danych min. co 2 godziny. Zapewnienie odpowiedniej 

pojemności akumulatorów niepotrzebnie zwiększa koszty realizacji projektu (ponoszone finalnie przez 

Zamawiającego), a dodatkowo może eliminować wykorzystanie urządzeń o bardzo dobrych 

parametrach mierniczych na rzecz urządzeń gorszych, ale mniej energochłonnych. Tym bardziej, że 

Zamawiający dopuszcza wymianę akumulatorów w deszczomierzach co 30-dni. Wnosimy o 

zastosowanie kryterium minimum 30-dniowej pracy bez wymiany akumulatorów/ładowania zarówno 

dla deszczomierzy, jak i punktów pomiaru przepływu.  
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ. 

 

Zamawiający wymaga, iż każdorazowo w przypadku, gdy studnia/komora znajduje się w 

pasie drogowym, Wykonawca przeprowadzi procedurę zajęcia pasa drogowego. 

Zgodnie z pkt. 7.2.1 OPZ Wykonawca przygotuje i złoży w Miejskiemu Zarządzie Ulic i Mostów w 

Katowicach wniosek o pozwolenie zajęcia pasa drogowego z projektem organizacji ruchu i uzyska 

wymagane uzgodnienia. Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi ponosi 

Wykonawca. Ponadto jednorazowa przerwa w zapisie danych dla jednego punktu pomiarowego nie 

może być dłuższa niż 48 godzin. W związku z tym każdorazowa konieczność wymiany baterii dla 

urządzenia w pasie drogowym będzie się wiązała z przeprowadzeniem procedury zajęcia pasa 

drogowego, co może spowodować przerwę w zapisie danych dłuższą niż 48 godzin. Deszczomierze 

należy lokalizować na terenie uniemożliwiającym dostęp osób trzecich. Wyklucza to umieszczenie 

deszczomierzy w pasie drogowym, w związku z tym Zamawiający dopuszcza częstszą wymianę baterii. 

 

Pytanie 25: 

 

W OPZ (str. 26) jest zapis "Zamawiający wymaga, aby urządzenia pomiarowe w Kampanii 

pomiarowej posiadały certyfikaty wydane przez akredytowane laboratoria" natomiast w w 

Załączniku nr. 1 - Specyfikacja Techniczna przepływomierza, na str. 2 wymagają Państwo certyfikatu 

jedynie dla czujnika prędkości "2.1. Wymagania dla czujnika prędkości: [...] Zamawiający 

wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem certyfikatu potwierdzającego żądaną dokładność 

pomiaru prędkości przepływu wraz z wynikami badań z laboratorium posiadającego akredytację 

w zakresie tego typu badań.". Proszę o potwierdzenie że certyfikat wydany przez akredytowane 

laboratorium jest wymagany tylko dla czujnika prędkości. Ponadto proszę o doprecyzowanie czy 

certyfikat wymagany jest dla typu urządzenia, czy dla każdej z 20 szt. urządzeń wykorzystywanych w 

kampanii?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem certyfikatu potwierdzającego dokładność 

pomiaru dla czujnika prędkości wydanego przez akredytowane laboratorium. Z certyfikatu musi jasno 

wynikać, że jest on wydany dla danego rodzaju i typu urządzenia wykorzystywanego w kampanii 

pomiarowej. 

 

 

Pytanie 26: 

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ:  

1. Pkt. IX.1.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

 

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:  

• co najmniej 1 opracowanie zrealizowane dla miasta lub aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 150 

000 obejmujące:  

a) przegląd i uzupełnienie danych GIS dla min. 50 000 przewodów sieci kanalizacyjnej obejmujące co 

najmniej średnice i rzędne wpięcia. Poprzez przewód należy rozumieć odcinek pomiędzy sąsiadującymi 

studniami;  

b) przegląd i uzupełnienie danych GIS dla min. 50 000 studni kanalizacyjnych obejmujące co najmniej 

średnice i rzędne dna i terenu;  

c) inwentaryzację i nawiązanie do bazy danych GIS co najmniej 50 000 dokumentów dla sieci 

kanalizacyjnej (np. karty studni).  
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Czy Zamawiający uzna za spełniającą ten zapis pracę polegająca na opracowaniu sieci kanalizacyjnej w 

ramach geodezyjnej bazy danych GESUT obejmującej przegląd i uzupełnienie 50 000 przewodów i 

studzienek na podstawie 50 000 dokumentów geodezyjnych (operaty, szkice itd.)?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyjaśnia, że usługa zrealizowana w ramach geodezyjnej bazy danych GESUT jest 

równoważna z usługą zrealizowaną w ramach bazy danych GIS, z zachowaniem pozostałych wymogów 

wskazanych w przytoczonym warunku udziału w postepowaniu.  

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. 

Dz.U. z 2021, poz. 1129)  Zamawiający zawiadamia, iż modyfikuje brzmienie SWZ w następującym 

zakresie: 

 

W pkt. IX.1.2)b) 

 

BYŁO: 

 

a) dysponuje bądź będzie dysponować: 

• Kierownikiem Projektu: 

➢ posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, 

➢ posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na koordynacji co najmniej 3 opracowań 

(programu lub koncepcji) rozwoju sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym co najmniej 1 wdrożenie 

obejmujące koordynację programu rozwoju sieci kanalizacyjnej dla miasta lub aglomeracji 

powyżej 150 000 mieszkańców, 

➢ posiadającym doświadczenie zawodowe w koordynowaniu pracami nad co najmniej 2 

zrealizowanymi projektami polegającymi na wdrażaniu modeli sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym min. 1 

wdrożenia dla miasta lub aglomeracji powyżej 150 000 mieszkańców, 

➢ posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami nad realizacją co najmniej 2 

projektów obejmujących wdrożenie systemu integrującego w czasie rzeczywistym dane 

pomiarowe z modelem hydraulicznym. 

JEST: 

 

b) dysponuje bądź będzie dysponować: 

• Kierownikiem Projektu: 

➢ posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, 

➢ posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na koordynacji co najmniej 3 opracowań 

(programu lub koncepcji) rozwoju sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym co najmniej 1 wdrożenie 

obejmujące koordynację programu rozwoju sieci kanalizacyjnej dla miasta lub aglomeracji 

powyżej 150 000 mieszkańców, 

➢ posiadającym doświadczenie zawodowe w koordynowaniu pracami nad co najmniej 2 

zrealizowanymi projektami polegającymi na wdrażaniu modeli sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym min. 1 

wdrożenia dla miasta lub aglomeracji powyżej 150 000 mieszkańców, 
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W pkt. XVI.1 SWZ: 

 

BYŁO: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

02.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

 

JEST: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

19.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

 

W pkt. XVIII.6 SWZ: 

 

BYŁO: 

 

6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2021 r. do godz. 9:00. 

 

JEST: 

 

6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2021 r. do godz. 9:00. 

 

W pkt. XVIII.8 SWZ: 

 

BYŁO: 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

JEST: 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

zmodyfikowaną specyfikację warunków zamówienia oznaczoną jako: 

„SWZ_MODYFIKACJA_26102021”. 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 22.11.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 22.11.2021 r. godz. 10:00 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców. 

  

 Z poważaniem 

 

                                                 Wiceprezes Zarządu     Prokurent 

  Andrzej Cebula  Anna Badura 


