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KISA/DZP/ŻB/410/03/2022                         Katowice, 18.03.2022 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 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

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:  
Prosimy o możliwość zastosowania 3 inwerterów: 2 o mocy 100 kW oraz 1 o mocy 50 kW. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 2:  
Obecnie, dla instalacji o mocy do 500 kW nie jest wymagana koncesja. Dla takich 
instalacji uzyskuje się wpis do MIOZE. Prosimy o zmianę stosownych zapisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wniosku wraz 
z niezbędnymi dokumentami oraz uzyskanie wpisu do Rejestru wytwórców energii 
w małej instalacji (tzw. Rejestr MIOZE) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w niniejszym zakresie, 
co zostało uzwględnione w załącznikach do przedmiotowego pisma.  

 
II. Działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu, Zamawiajacy modyfikuje treść pkt.III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w następującym zakresie: 
W pkt. III ust.1 pkt.3) SIWZ: 
BYŁO: 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: Warunków Przyłączenia do 
sieci, decyzji o pozwoleniu na budowę, Koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
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oraz wszystkich innych decyzji wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do 
osiągnięcia celu zadania 
 
JEST: 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: Warunków Przyłączenia do 
sieci, decyzji o pozwoleniu na budowę, wpisu do Rejestru MIOZE oraz wszystkich innych 
decyzji wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do osiągnięcia celu zadania 
 

III. Działając na podstawie art. 19 ust.4 Regulaminu, Zamawiajacy zawiadamia, 
że w związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ przedłuża termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do udzielenia wyjaśnień.  
Wobec powyższego na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu ulegają zmianie postanowienia 
SIWZ w następującym zakresie: 

 
1) W pkt. XVI ust.1 i 2 SIWZ: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 
BYŁO: 

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 25.03.2022 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:  
„Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków  

Panewniki w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/04/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.86_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OS 
_PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 25.03.2022 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 01.04.2022 r. do godz. 10:00 

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

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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Katowickie Inwestycje S.A. 
(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków  

Panewniki w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/04/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.86_INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA_OS_PAN
EWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 01.04.2022 r. godzina 10:15 

 
2) W pkt. XVIII ust.2 SIWZ: Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
BYŁO: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 25.03.2022 r. o godz. 10:15 

 
JEST: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 01.04.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU__ MODYFIKACJA_18032022. 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_18032022; 
3. Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór_umowy_ MODYFIKACJA_18032022; 
4. Załącznik nr 7 do SIWZ_Program Funkcjonalno_Użytkowy_ MODYFIKACJA_18032022; 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 

 

 Prokurent    Wiceprezes Zarządu  
        Mariusz Słaboń      Andrzej Cebula    
 


