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KISA/DZP/MK/104/06/2022                 Katowice, 13.06.2022 r. 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr sprawy: KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 

 

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.  
 
 
Treść zapytania: 
 
W przekazanym projekcie umowy §11 Podwykonawcy, ust. 5, pkt 8) określono iż projekt 
umowy o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące wymagania: 
 
„Nie może zawierać postanowień dozwalających na zatrzymanie kwoty wynagrodzenia, 
w tym na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej, 
z zastrzeżeniem ustanowienia kaucji gwarancyjnej” 
 
Czy w związku z wykreśleniem pkt. 5.10 par. 11 Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
dokonywanie potrąceń na rzecz kaucji gwarancyjnej? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z brzmieniem §11 ust. 5 pkt. 8 wzoru umowy dopuszcza 
się dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego podwykonawcy na rzecz kaucji 
gwarancyjnej. 
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Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, dokonał 
modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: 
 
W pkt. VIII.2.3) e), f) SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 
BYŁO: 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować: 

 
e) Kierownikiem robót posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, 
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
f) Kierownikiem robót posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 
JEST: 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować: 

 
e) Kierownikiem robót posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do 
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz 
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa 
 
f) Kierownikiem robót posiadającym: 
 
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, 
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
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Ponadto, działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, Zamawiający zawiadamia, 
że w związku   z dokonaną modyfikacją przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
SIWZ. Wobec powyższego na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu ulegają zmianie 
postanowienia SIWZ w następującym zakresie: 
 
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 15.06.2022 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:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 15.06.2022 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 28.06.2022 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:  
„Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki  

w Katowicach” 
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                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
Nie otwierać przed dniem: 28.06.2022 r.  godzina 10:15 

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

 
BYŁO: 
 

       2.Termin otwarcia ofert: 
 

dnia 15.06.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 
JEST: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 28.06.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 
Zamawiający informuje również, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, 
które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 28.06.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 28.06.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Zamawiający informuje, iż zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowaną 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, uwzględniającą powyższe modyfikacje, 
oznaczoną jako SIWZ_modyfikacja_13062022. 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
 
 
Z poważaniem 

 
 

   Prokurent  Prezes Zarządu 

Mariusz Słaboń            Andrzej Hołda 

 
 


