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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa wraz 
z montażem 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok 
w Katowicach” nr: KISA/TOt/12/I/2022/ZASTAWKI_KANAŁOWE_OŚ_GIGABLOK 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

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: 

W związku z tym że wyżej wymienione postępowanie obejmuje również prace projektowe, 
urządzenia objęte przetargiem to produkcja nieseryjna, projektowana specjalnie pod 
oczyszczalnię Ścieków Gigablok w Katowicach oraz w związku z tym że na rynku 
materiałów/surowców ceny zmieniają się bardzo dynamicznie w związku z tym nie można 
polegać na wycenach od dostawców nawet sprzed tygodnia tylko każdorazowo trzeba pytać 
dostawców o ceny aktualne na dzień przygotowania wyceny prosimy o przedłużenie czasu na 
składanie ofert o 14 dni. 
Dłuższy czas na złożenie oferty pozwala na lepsze jej przygotowanie, co wpływa ostatecznie 
na spadek ceny ofertowej dla Inwestora. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż przychylając się do argumentacji Wykonawcy, dokonuje 
przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, 
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Pytanie 2: 

Po zapoznaniu się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej 
nigdzie nie widzę aby na dzień dzisiejszy Zamawiający dopuszczał takie rozwiązanie jak 
fakturowanie częściowe lub zaliczka dla wykonawcy. 
Ze względu na długi czas wykonania zamówienia jaki dopuszcza zamawiający oraz dużą 
wartość samego zamówienia chcielibyśmy się zwrócić z prośbą do zamawiającego o 
fakturowanie częściowe podczas trwania inwestycji.Pozwoli to uniknąć wszystkim 
potencjalnie zainteresowanym wykonawcom kosztów kredytu obrotowego co wpływa na 
obniżenie kosztów inwestycji dla inwestora.Oraz zwiększy ilość wykonawców 
zainteresowanych wykonaniem inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż zapisy załącznika nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) pozostają wiążące. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu, dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 
 
W pkt.VIII ust. 3 SIWZ: 
 
BYŁO: 
 
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.  Zamawiający nie dopuszcza posługiwania 
się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wiedzą i doświadczeniem, 
potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami 
finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji zamówienia.   
 
JEST: 
 
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 wykonaniu zamówienia. 
 
 
Ponadto, działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 4 Regulaminu, Zamawiający 
dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert: 
 
W pkt. XVI - Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 
BYŁO: 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
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Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 12.04.2022 r. do godz. 10:00 

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

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

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

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Dostawa wraz z montażem 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym 

na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” 
 

nr referencyjny:  
KISA/TOt/12/I/2022/ZASTAWKI_KANAŁOWE_OŚ_GIGABLOK 

 
Nie otwierać przed dniem: 12.04.2022 r.  godzina 10:15 

 
 
JEST: 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 21.04.2022 r. do godz. 10:00 

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

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

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

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Dostawa wraz z montażem 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym 

na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” 
 

nr referencyjny:  
KISA/TOt/12/I/2022/ZASTAWKI_KANAŁOWE_OŚ_GIGABLOK 

 
Nie otwierać przed dniem: 21.04.2022 r.  godzina 10:15 
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W pkt. XVIII - Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

BYŁO: 
 

2. Termin otwarcia ofert: 
 

dnia 12.04.2022 r. o godz. 10:15 

 
 JEST: 

 
2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 21.04.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_06042022 
SIWZ_MODYFIKACJA_06042022 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
który wyznaczony jest odpowiednio:  
- termin składania ofert: 21.04.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 21.04.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
 
 

   Prokurent  Prezes Zarządu 

Mariusz Słaboń            Andrzej Hołda 

 


