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KISA/DZP/ŻB/467/03/2022                         Katowice, 25.03.2022 r. 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Montaż 
instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr: KISA/TOt/04/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.86_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OS_PANEWNIKI 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

I. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie badań geologicznych gruntu przed podpisaniem 
Umowy na swój koszt? Podane w PFU informacje nie podają grubości poszczególnych warstw 
gruntu na obszarze inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wykonania badań geologicznych gruntu przed podpisaniem 
umowy. 
 
Pytanie 2: 
Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wyżej opisanych badań to Wykonawca prosi o ich 
udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada badań gruntu w rejonie instalacji. 
 
Pytanie 3: 
Czy zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy z wykonawcą kody źródłowe do systemu 
SCADA w celu wykonania integracji z istniejącym systemem? 
Odpowiedź: 
System SCADA jest aplikacja obiektową. Zadaniem wykonawcy będzie zestawienie 
interfejsu sprzętowego i programowego (ethernet TCP/IP,  RS 485, Modbus TCP) 
zapewniającego możliwość importu danych do systemu SCADA. Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia szczegółowej specyfikacji technicznej wykorzystywanego protokołu 
komunikacyjnego/rejestrów, tak, aby na jego podstawie możliwe było utworzenie 
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dodatkowych ekranów i obiektów w systemie SCADA. Wykonawca instalacji PV jest 
zobowiązany do współpracy z dostawcą systemu SCADA na etapie tworzenia wizualizacji 
instalacji PV. 

 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej 
opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Wystawcę a do oferty 
dołączenia kopii dokumentu i przesłanie oryginalnej gwarancji na adres e-mail 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia dokumentu wadium w formie elektronicznej.  
Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art.4 ust.1 Regulaminu: „Postępowanie 
o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie prowadzi 
się z zachowaniem formy pisemnej.”  
Wadium należy wnieść zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XII SIWZ. 
 

II. Działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający modyfikuje treść pkt.III 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w następującym zakresie: 
W pkt. III ust.1 pkt.1) lit.d) SIWZ: 
BYŁO: 
d) montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, 
JEST: 
d) montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 300 kWp na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, 
 

III. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz z uwagi na konieczność dokonania zmian, 
Zamawiający działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu modyfikuje treść Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego  załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_25032022. 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_25032022; 
3. Załącznik nr 7 do SIWZ_Program_Funkcjonalno_Użytkowy_ MODYFIKACJA_25032022. 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 

 
  Prokurent Wiceprezes Zarządu 
   Anna Wilk    Andrzej Cebula 

 
 


