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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/20/II/2022/ZASTAWKI_KANAŁOWE_OŚ_GIGABLOK 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

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 wymaga, aby Oferent posiadał system oceny i weryfikacji właściwości 
użytkowych 2+ zgodnie z normą PN-EN 1090-1 i 1090-2, poświadczony certyfikatem 
niezależnej jednostki certyfikującej? Zgodnie z przepisami o wprowadzaniu wyrobów 
budowlanych do obrotu Producent powinien posiadać taki system. 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami 
zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym.  
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Przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami §1 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) 
oraz Opisu przedmiotu zamówienia, obejmuje przekazanie Zamawiającemu wszystkich 
wymaganych certyfikatów i dokumentacji, w tym zgodnie z §5 ust. 3 wzoru umowy m.in. 
deklaracji zgodności UE. 
 
Zamawiający uznaje wskazane zapisy za wyczerpujące. 
 

Pytanie 2: 

W jakim momencie trwania umowy Zamawiający zwróci / zwolni zabezpiecznenie należytego 
wykonania umowy? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 52 ust. 11-13 Regulaminu: 
 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.  

13. Kwota, o której mowa w ust. 12, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia 
ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 26.07.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 26.07.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
 

  Prokurent  Prezes Zarządu 

Mariusz Słaboń Andrzej Hołda 

 


