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KISA/DZP/MK/190/06/2022                          Katowice, 01.06.2022 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 zapytań znajduje się w załączeniu. 
 
 
Odpowiedź na zapytanie nr 1: 
 
„Punkt 2.3 Szczegółowe wymagania techniczne, dalej  punkt 2.3.1. Dmuchawy” 
 
„Emisja hałasu max 72 dB(A)" 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o zwiększonej emisji hałasu do 74dB (A) 
potwierdzone pomiarami i certyfikatem producenta. 
 
„Moc znamionowa max 125 kW" 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o mocy znamionowej 150 
kW z zastrzeżeniem, że spełniony zostanie warunek poboru mocy elektrycznej z sieci. 
 
„Wyposażenie: Nie dopuszcza się dmuchaw wyposażonych w dodatkowe układy 
chłodzenia w postaci układu wodnego lub dodatkowych wentylatorów obudowy 
dźwiękochłonnej” 
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wyposażonych w układ chłodzenia cieczą 
oraz wyposażonych w wentylatory chłodzące obudowę, z zastrzeżeniem zapewnienia 
możliwości odzysku ciepła z czynnika chłodzącego. 
 
„Wydajny układ chłodzenia powietrzem ze zintegrowanym z wałem napędowym 
wirnikiem z możliwością wykorzystania ciepłego powietrza. Układ chłodzenia bez 
dodatkowych wentylatorów" 
 
Zamawiający nie wymaga zapewnienia układu chłodzenia powietrzem z wirnikiem 
zintegrowanym z wałem napędowym. 
 
„Każda dmuchawa powinna być wyposażona w ciągły pomiar następujących 
parametrów: wibracje” 
 
Zamawiający wymaga wyposażenia urządzeń w ciągły monitoring pozycji wału 
w zamian ciągłego pomiaru wibracji. 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, dokonał 
modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy w następującym 
zakresie: 
 
Wykreślono następujące zapisy : 

- z pkt. 2.2.1. Wymiana wyposażenia technologicznego w hali dmuchaw 

• … nowa wentylacja, która powinna w układzie chłodzenia odprowadzać ciepłe 
powietrze z dmuchaw na zewnątrz w okresie letnim i do wewnątrz w okresie 
zimowym, 

• … oraz wirnik układu chłodzenia, 

• urządzenia mają być chłodzone wyłącznie powietrzem, nie dopuszcza się stosowania 
dodatkowych wymienników, chłodnic, czy układów chodzenia wodnego, 

- z pkt. 2.3.1. Dmuchawy 

• Wartość ta musi być wyświetlana na panelu dmuchawy, 

• Układ chłodzenia bez dodatkowych wentylatorów, 

• Każda dmuchawa powinna być wyposażona w ciągły pomiar następujących 
parametrów pracy :  wibracje, 

• należy dostarczyć dmuchawę w całości chłodzoną powietrzem bezpośrednio, bez 
dodatkowych układów chłodzenia cieczą czy wymiennika powietrze/ciecz. 

• należy zastosować dmuchawy o konstrukcji eliminującej przenoszenie wibracji na 
podłoże, wartość wibracji musi być wyświetlana na panelu dmuchawy. 

 
Dokonano zmian w  następujących zapisach : 

- w pkt. 2.2.1. Wymiana wyposażenia technologicznego w hali dmuchaw 

• zamiast zapisu : 
„Należy dostarczyć fabrycznie nowe dmuchawy promieniowe produkcji UE o mocy 
znamionowej nie większej niż 125 kW”.  
wprowadza się zapis : 
„Należy dostarczyć fabrycznie nowe dmuchawy promieniowe o mocy znamionowej 
nie większej niż 150 kW, posiadające wymagane prawem deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie”.  
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- w pkt. 2.3.1. Dmuchawy 

• zamiast zapisu : 
„emisja hałasu max 72 dB (A)” 
wprowadza się zapis: 
„emisja hałasu max 74 dB(A)”, 
 

• zamiast zapisu : 
„moc znamionowa max 125 kW” 
wprowadza się zapis: 
 „moc znamionowa 150 kW”, 
 

• zamiast  zapisu : 
„Nie dopuszcza się dmuchaw wyposażonych w dodatkowe układy chłodzenia  
w postaci układu wodnego lub dodatkowych wentylatorów obudowy dźwiękochłonnej” 
 wprowadza się zapis :  
„Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wyposażonych w układ chłodzenia 
cieczą oraz wyposażonych w wentylatory chłodzące obudowę, z zastrzeżeniem 
zapewnienia możliwości odzysku ciepła z czynnika chłodzącego”, 
 

• zamiast zapisu : 
„dmuchawa powinna składać się ze zintegrowanej obudowy dźwiękochłonnej 
ograniczającej poziom hałasu < 72 dB(A)” 
wprowadza się zapis : 
„dmuchawa powinna składać się ze zintegrowanej obudowy dźwiękochłonnej 
ograniczającej poziom hałasu < 74 dB(A)” 

 
 
Odpowiedź na zapytanie nr 2 i 3: 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń w technologii łożysk powietrznych. 
 
 
Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej postępowania zmodyfikowany 
Załącznik nr 6 do SIWZ, uwzględniający powyższe wyjaśnienia i modyfikacje, oznaczony jako: 
Załącznik nr 6 do SIWZ_Program Funkcjonalno Użytkowy_MODYFIKACJA_01062022. 
 
 
Ponadto, działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, Zamawiajacy 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 07.06.2022 r. do godz. 10:00 
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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: 07.06.2022 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 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 

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

 
BYŁO: 
 

       2.Termin otwarcia ofert: 
 

dnia 07.06.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 



 

 

 5 

JEST: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 15.06.2022 r. o godz. 10:15 

 
 
 
Zamawiający informuje również, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, 
które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 15.06.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 15.06.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
 
 
Z poważaniem 
 

 

  Prokurent   Wiceprezes Zarządu 

  Mariusz Słaboń    Andrzej Cebula 
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TREŚĆ ZAPYTAŃ: 
 
 
Zapytanie nr 1: 
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Zapytanie nr 2: 
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Zapytanie nr 3: 
 

 


