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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Wymiana 
kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika 
biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” nr sprawy: 
KISA/TOt/24/I/2022_KOGENERATOR_OŚ_GIGABLOK 

 
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 nr 1: 
Czy Inwestor uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia dla robót 
w postaci osobnych referencji dla budowy agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 200 kW 
oraz osobnych referencji dla instalacji usuwania siloksanów i odsiarczania dla agregatu 
kogeneracyjnego min 200kW? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy informuje, że dokonał modyfikacji warunek udziału w postępowaniu, zgodnie 
z odpowiedzią na pytanie nr 1 udzieloną  pismem pn. „Wyjaśnienia_modyfikacja treści 
SIWZ_pismo26_08092022_09092022”. 
Z uwagi na powyższe, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w 
szczególności wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co 
najmniej:  

 
a) 1 robotę budowlaną obejmującą zabudowę agregatu kogeneracyjnego o mocy 

min. 200 kW 
        oraz 
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b) 1 robotę budowlaną obejmującą zabudowę instalacji usuwania siloksanów 
i odsiarczania 
oraz 

c) 1 robotę budowlaną obejmującą budowę zbiornika sferycznego biogazu 
o pojemności min. 1000 m3. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane 
będzie ich łączne doświadczenie.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu złożenia oferty do 06.10.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. 
do godz.10:00. 
 
Pytanie nr 3: 
Załącznik Nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy pkt 3. Gwarancje ppkt 3.8 oraz 3.10. 
Czy Zamawiający zgodnie z zapisami w nin. ppkt wymaga od Wykonawcy na własny koszt w 
czasie gwarancji nie tylko wykonania przeglądów gwarancyjnych ale również wymiany 
wszystkich części zamiennych, eksploatacyjnych, wymiany olejów itp. potrzebnych do 
prawidłowej pracy nowego agregatu kogeneracyjnego?   
Odpowiedź: 
W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na 
własny koszt przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta/ów 
sprzętów, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji 
urządzeń w okresie gwarancji.  
Wykonawca winien zapewnić wszelkie konieczne do wykonania czynności gwarancyjnych 
materiały eksploatacyjne potrzebne do prawidłowej pracy urządzeń, w tym np. oleje, 
których koszty, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, poniesie Eksploatator 
– Katowickie Wodociągi S.A.  
 
Pytanie nr 4: 
Załącznik Nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy pkt 6.2. Wymagania dla rozliczeń 
technicznych ppkt 6.2.1. Zamawiający określił sprawność elektryczną min 42% i w ppkt 6.2.2 
sprawność cieplną min 40%. W ppkt 6.2.4. jest zawarta informacja, iż pożądana jest również 
wysoka wydajność cieplna. 
Aby osiągnąć wysoką wydajność cieplną zwracamy się z prośbą o możliwość zastosowania 
agregatu kogeneracyjnego o sprawności elektrycznej min 39.9% i sprawności ciepłowniczej 
min 47%. Da to Zamawiającemu o wiele wyższą sprawność całkowitą urządzenia min 86.9 % 
aniżeli wcześniej zakładane min 82%. Takie dopuszczenie nie tylko podwyższy sprawność 
całkowitą urządzenia ale też dopuści większą ilość Wykonawców składających oferty 
co w każdym z przypadku będzie z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, a tym samym zapisy PFU pozostają 
wiążące. 
 
Pytanie nr 5: 
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór karty gwarancyjnej. 
Prosimy o usunięcie pkt. 3 i 4.  Nie praktykuje się aby w przypadku ujawnienia wady lub 
usterki na czas jej naprawy, czas gwarancji uległ zawieszeniu i uległ przedłużeniu o czas w 
którym Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 
Natomiast praktykuje się zapisy, które określają min dyspozycyjność takich urządzeń w skali 
roku.   
Prosimy więc o zastąpienie pkt 3 i 4 zapisem: 
„Wykonawca gwarantuje roczną dyspozycyjność agregatu min 8 000 mth.’’ 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w zakresie zapisów wzoru karty 
gwarancyjnej, a tym samym zapisy załącznika nr 8 do SIWZ w niniejszym zakresie pozostają 
wiążące. 
 
Pytanie nr 6: 
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór karty gwarancyjnej pkt 8. 
Prosimy o wyjaśnienie tego punktu. Czy w przypadku usterki agregatu kogeneracyjnego 
Wykonawca ma zapewnić drugi agregat kogeneracyjny, który umożliwi ciągłość pracy układu 
kogeneracji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji w pkt. 8 Wzoru karty gwarancyjnej pn. 
Dokument udzielenia gwarancji jakości, polegającej na wykreśleniu zapisu: „urządzenie 
zastępcze lub”. Pozostał zapis „takie rozwiązanie tymczasowe”, co uwzględniono w 
odpowiedzi na pytanie nr 27. 
 
Pytanie nr 7: 
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór karty gwarancyjnej pkt 9. 
W punkcie tym jest zapis: 
,,W przypadku, gdy na Zamawiającego zostaną nałożone dodatkowe opłaty, kary pieniężne, 
które powstały w związku z wadą / usterką przedmiotu umowy lub powstały podczas ich 
usuwania, Zamawiający przeniesie na Wykonawcę w/w koszty, a Wykonawca zobowiązuje 
się je ponieść.’’ 
Prosimy o zmianę na: 
,,W przypadku, gdy na Zamawiającego zostaną nałożone dodatkowe opłaty, kary pieniężne, 
które powstały w związku z wadą / usterką przedmiotu umowy lub powstały podczas ich 
usuwania, Zamawiający przeniesie na Wykonawcę w/w koszty, a Wykonawca zobowiązuje 
się je ponieść tylko i wyłącznie w przypadku zmniejszenia rocznej dyspozycyjności poniżej 8 
000 mth.’’ 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 9 wzoru karty 
gwarancyjnej, a tym samym zapisy załącznika nr 8 do SIWZ w niniejszym zakresie pozostają 
wiążące. 
 
Pytanie nr 8: 
Z uwagi na fakt, że zamówienie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, co wymaga 
od Wykonawcy opracowania koncepcji projektowej, a następnie dopiero pozyskania ofert 
cenowych od dostawców i podwykonawców, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
o dwa tygodnie tj. do dnia 29.09.2022 r.       
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
Pytanie nr 9: 
Niniejszym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
07.10.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
Pytanie nr 10: 
W PFU w punkcie 1.1.2.3 pojawia się zapis 
„Rozbudowa ma uwzględnić również możliwość wyprowadzenia nadmiarów ciepła o stałym 
parametrze dla potrzeb ogrzewania i produkcji c.w.u. na potrzeby innych obiektów 
wewnętrznych KW.” 
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Jak należy ten zapis rozumieć? W szczególności jaki zakres prac kryje się pod 
sformułowaniem „Rozbudowa ma uwzględnić również możliwość wyprowadzenia nadmiarów 
ciepła”? 
Czy nie chodzi o to aby wpiąć się w istniejący węzeł cieplny kotłowni? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż należy wyprowadzić ciepło o stałym parametrze (np. 90/70oC) dla 
central wentylacyjnych i innych odbiorów, w tym celu Wykonawca powinien przyspawać 
króćce zakończone zaworami kulowymi bezpośrednio przy kolektorach  (zasilającym i 
powrotnym) w miejscu umożliwiającym wykonanie odprowadzenia. 
 
Pytanie nr 11: 
W PFU w 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze „Wymiana zbiornika 
biogazu to montaż nowego zbiornika na nowym fundamencie, podłączenie do instalacji 
biogazu oraz rozpoczęcie eksploatacji a dopiero później likwidacja zbiornika istniejącego.” 
Natomiast w punkcie 1.1.2.7 „ Nowy zbiornik biogazu wraz z osprzętem oraz nową instalacją 
odgromową, należy posadowić w miejscu zdemontowanego zbiornika.„  
Te zapisy są niejasne odnośnie tego czy nowy zbiornik biogazu ma być posadowiony na 
fundamencie po istniejącym zbiorniku czy na nowym fundamencie. Prosimy o sprecyzowanie 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy najpierw zabudować nowy zbiornik biogazu, podłączyć go 
do instalacji i rozpocząć eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący zbiornik 
biogazu, zgodnie z zapisem pkt. 6.2.8. PFU. Należy wykonać nowy fundament pod 
projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 12: 
W PFU punkt 1.2.1 Zamawiający pisze „Nowy układ kogeneracji wraz z instalacjami redukcji 
siloksanów i odsiarczania będzie się mieścić na terenie oczyszczalni w specjalnie do tego 
celu przystosowanych kontenerach i ma być zlokalizowany w sąsiedztwie istniejących 
budynków kotłowni i technicznym ze starym kogeneratorem.” 
Czy faktycznie koniecznym wymogiem jest aby instalacja redukcji siloksanów i odsiarczalnia 
były umiejscowione w kontenerach? Takie elementy instalacji to zazwyczaj wolnostojące 
urządzenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga montażu kogeneratora w kontenerze. Dopuszcza się 
montaż stacji usuwania siloksanów oraz stacji redukcji siarkowodoru jako gotowych urządzeń 
w obudowach przystosowanych do montażu na zewnątrz, o konstrukcji  zapewniającej łatwą 
wymianę złoża/filtrów. 
 
Pytanie nr 13: 
Czy materiał z demontażu istniejącego  zbiornika oraz  pozostałej infrastruktury należy 
zutylizować?  
W punkcie 3.8 PFU Zamawiający pisze „W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w liczbie 
wymaganej przez producenta/ów sprzętów, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem 
prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji.” 
 
Czy należy przez to rozumieć, iż wszelkie koszty serwisowe w okresie udzielonej gwarancji 
w szczególności dotyczące serwisów agregatu kogeneracyjnego  należy ująć w cenie oferty, 
w tym koszty dostawy i wymiany oraz utylizacji oleju, a także koszty dostawy części oraz 
dojazdy i robocizna ? 
 
Proszę o potwierdzanie, iż koszty związane z dostawą i wymianą oraz utylizacja złóż 
odsiarczających oraz usuwających siloksany w okresie udzielonej gwarancji nie są rozumiane 
jako przeglądy i nie powinny być ujęte w cenie oferty. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem pkt. 6.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych 
w wyniku realizacji zamówienia odpadów. W przypadku złomu Inwestor oczekuje dopełnienia 
przez Wykonawcę czynności wywozu odpadu i przedstawienia Karty odpadu w celu 
wystawienia faktury. 
W ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na 
własny koszt przeglądów gwarancyjnych w liczbie wymaganej przez producenta/ów 
sprzętów, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji 
urządzeń w okresie gwarancji, należy przez to rozumieć koszty czynności serwisowych wraz 
z dojazdem.  
Wykonawca winien zapewnić wszelkie konieczne do wykonania czynności gwarancyjnych 
materiały eksploatacyjne potrzebne do prawidłowej pracy urządzeń, w tym np. oleje, 
których koszty, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, poniesie Eksploatator 
– Katowickie Wodociągi S.A. Utylizacja wytworzonych podczas czynności gwarancyjnych 
odpadów pozostaje po stronie Eksploatatora. 
 
Pytanie nr 14: 
Proszę o przedstawienie analizy składu biogazu 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje analizy biogazu. 
 
Pytanie nr 15: 
Proszę o przesłanie DTR dmuchaw biogazu zlokalizowanych w obiekcie obok istniejącego 
zbiornika biogazu. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje DTR urządzeń. 
 
Pytanie nr 16: 
Zgodnie z zapisem PFU w punkcie Opis ogólny przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia 
obejmuje także wizualizację w systemie SCADA, natomiast w punkcie 6.2.5 PFU jest zapis 
„…Wykonawca dostarczy pełną specyfikacje protokołu oraz rejestrów. Udzieli wsparcie 
programiście systemu SCADA użytkowanego przez KW SA celem zrealizowania wizualizacji 
oraz sterowania urządzeniem oraz jego obwodami.”  
Proszę o potwierdzanie, iż wizualizacja w systemie SCADA nie jest w zakresie zadania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem PFU w pkt. 6.2.5. Wykonawca dostarczy pełną specyfikację protokołu oraz 
rejestrów i udzieli wsparcia programiście systemu SCADA użytkowanego przez KW SA celem 
zrealizowania wizualizacji oraz sterowania urządzeniem oraz jego obwodami, tzn. 
Wykonawca nie wykonuje wizualizacji, ale jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych 
bibliotek oraz danych rejestrów (MODBUS) zapewniających import do systemu i możliwości 
utworzenia ekranów. 
 
Pytanie nr 17: 
W punkcie 1.1.2.3 PFU Zamawiający pisze” Rozbudowa kolektorów rozdziału ciepła kotłowni 
biogazowo-olejowej dających możliwość wprowadzenia ciepła z kogeneracji dla potrzeb 
procesów technologicznych (podgrzanie WKF) oraz ogrzewania budynków administracyjnych 
i produkcji c.w.u., z wykorzystaniem zbiornika istniejącego kotła biogazowo-olejowego jako 
zbiornika buforowego ciepła.” 
Co dokładnie ma na myśli Zamawiający pisząc „… wykorzystaniem zbiornika istniejącego 
kotła biogazowo-olejowego jako zbiornika buforowego ciepła”? O jaki zbiornik dokładnie 
chodzi? 
Odpowiedź: 
Ze względu na obecny brak podłączenia gazu ziemnego do układu Zamawiający rezygnuje z 
budowy kaskady wymiennik ciepła kogeneratora – kocioł biogazowo-olejowy. 
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Pytanie nr 18: 
W SIWZ Zamawiający pisze „1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w 
terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym, że:  
a) Projekt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych należy wykonać w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.” 
Proszę o potwierdzanie, iż zadanie jest niejako dwuetapowe i i Wykonawca ma 5 miesięcy 
na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a 
następnie wykonawca ma 11 miesięcy na wybudowanie zaprojektowanego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy informuje, że dokonał modyfikacji terminu wykonania zamówienia z 11 
miesięcy na 15 miesięcy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 udzieloną  pismem pn. 
„Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_pismo26_08092022_09092022”. 
Z uwagi na powyższe, Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie 15 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, z tym, że projekt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych należy wykonać w 
terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Pytanie nr 19: 
Proszę o udostepnienie schematu rozdzielni MCC% 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni wnioskowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
techniczną w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A., w Katowicach przy ul. Obrońców 
Westerplatte 89, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 20: 
Proszę o udostepnienie schematu rozdzielni stacji rozdzielczej  SN OB.38 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni wnioskowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
techniczną w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A., w Katowicach przy ul. Obrońców 
Westerplatte 89, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 21: 
Proszę o udostepnienie schematu stacji transformatorowej  SN  i NN OB.27 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni wnioskowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
techniczną w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A., w Katowicach przy ul. Obrońców 
Westerplatte 89, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 22: 
Proszę o udostepnienie schematu/danych odnośnie Sterownika systemowego MCP 6 
umiejscowionego w OB.27 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni wnioskowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
techniczną w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A., w Katowicach przy ul. Obrońców 
Westerplatte 89, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 23: 
W PFU w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia zapisano „Wymiana zbiornika biogazu to 
montaż nowego zbiornika na nowym fundamencie, podłączenie do instalacji biogazu oraz 
rozpoczęcie eksploatacji a dopiero później likwidacja zbiornika istniejącego.” Natomiast w 
punkcie 1.1.2.7. zapisano „Demontaż istniejącego zbiornika biogazu wraz z osprzętem. Przed 
przystąpieniem do prac demontażowych należy zabezpieczyć przesył wytwarzanego w 
procesach technologicznych biogazu do istniejącej pochodni. Nowy zbiornik biogazu wraz z 
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osprzętem oraz nową instalacją odgromową, należy posadowić w miejscu zdemontowanego 
zbiornika. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. 
Odpowiedź: 
Obowiązującym jest zapis pkt. 6.2.8. PFU: „Należy najpierw zabudować nowy zbiornik 
biogazu, podłączyć go do instalacji i rozpocząć eksploatację, a dopiero wówczas likwidować 
istniejący zbiornik biogazu”.  
Należy wykonać nowy fundament pod projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 24: 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 3 tygodnie. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o przesłanie schematu technologicznego instalacji biogazu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje schemat technologiczny 
oczyszczalni scieków z instalacją biogazu. 
 
Pytanie nr 26: 
W PFU Zamawiający pisze, że nowy zbiornik biogazu należy umieścić w miejsce istniejącego, 
a następnie, że istniejący zbiornik należy zdemontować dopiero później – jakie są zatem 
oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie? – 1.1.2.7 pfu Demontaż istniejącego zbiornika 
biogazu wraz z osprzętem. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy 
zabezpieczyć przesył wytwarzanego w procesach technologicznych biogazu do istniejącej 
pochodni. Nowy zbiornik biogazu wraz z osprzętem oraz nową instalacją odgromową, należy 
posadowić w miejscu zdemontowanego zbiornika. oraz 1.2.1: "(...)Nowy zbiornik biogazu 
zostanie posadowiony w miejscu zdemontowanego starego zbiornika (...)" gdzie w punkcie 
6.2.8: "(...) Należy najpierw zabudować nowy zbiornik biogazu, podłączyć go do instalacji i 
rozpocząć eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący zbiornik biogazu. " co jest 
sprzeczne z założeniem postawienia zbiornika na miejscu demontowanego zbiornika. 
Odpowiedź: 
Należy najpierw zabudować nowy zbiornik biogazu, podłączyć go do instalacji i rozpocząć 
eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący zbiornik biogazu, zgodnie z zapisem 
pkt. 6.2.8. PFU. Należy wykonać nowy fundament pod projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 27: 
W umowie/SIWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia (tj. uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz warunków przyłączenia, a także zrealizowania wszystkich robót budowlano-
montażowych) wynosi 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Uważamy, że czas na realizację 
robót budowlanych należy liczyć od uzyskania warunków przyłączenia i pozwolenia na 
budowę. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, można to zrealizować poprzez 
dodanie dodatkowego kamienia milowego w postaci złożenia projektu budowlanego, np. w 
terminie 60 dni od zawarcia umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostaje przy zapisach PFU.  
Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że dokonał modyfikacji terminu wykonania 
zamówienia z 11 miesięcy na 15 miesięcy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 udzieloną  
pismem pn. „Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_pismo26_08092022_09092022”. 
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający zna dokładną lokalizację planowanej instalacji w granicach działek 
wskazanych w PFU? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający załącza mapę z proponowaną lokalizacją kontenera kogeneratora, dla której 
uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednakże w przypadku 
zmian miejsca posadowienia obiektów na etapie projektowym będzie konieczna korekta 
wydanej decyzji (zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.1.). 
 
Pytanie nr 29: 
Czy wobec instalowania nowej jednostki, a nie jej wymiany, należy wystąpić o wydanie 
nowej decyzji środowiskowej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej przedmiotowe zadanie polega na: „zakupie i 
montażu agregatu kogeneracyjnego (…) w wykonaniu kontenerowym o mocy elektrycznej 
nominalnej ok. 350-400 kW”, tym samym nie występuje konieczność zmiany wydanej 
decyzji. 
 
Pytanie nr 30: 
Czy Zamawiający ma koncepcje zagospodarowania terenu inwestycji – w okolicy istniejącej 
instalacji występują strefy zagrożenia wybuchem, a ponadto przebiegają linie wysokiego 
napięcia, co może utrudnić lub niepotrzebnie zwiększyć koszt inwestycji? 
Odpowiedź: 
Proponowana lokalizacja kontenera kogeneratora została pokazana na mapie załączonej do 
niniejszego pisma. Usytuowanie poszczególnych obiektów należy zaprojektować z 
uwzględnieniem warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznych Tauron 
Dystrybucja S.A. 
 
Pytanie nr 31: 
Odnośnie wymogu dla agregatu kogeneracyjnego jak poniżej: 
„Przegląd nie częściej niż co 4 000 godzin (ogólna diagnostyka układu kogeneracyjnego oraz 
systemu sterowania, wymiana świec zapłonowych, wymiana filtrów, ustawienie luzów 
zaworowych, kontrola zapłonu, kontrola generatora, kontrola parametrów pracy silnika, 
itp.)” 
Zwracam się ze zmianą tego wymogu na zapis jak poniżej: 
„Przegląd nie częściej niż co 2 000 godzin (ogólna diagnostyka układu kogeneracyjnego oraz 
systemu sterowania, wymiana świec zapłonowych, wymiana filtrów, ustawienie luzów 
zaworowych, kontrola zapłonu, kontrola generatora, kontrola parametrów pracy silnika, 
itp.)” 
Komentarz: 
Wymóg czasookresu na poziomie 4000 godzin w szczególności w zakresie takich czynności 
jak: wymiana filtrów, ustawienie luzów zaworowych 
Jest osiągalny ale dla agregatów zasilanych gazem ziemnym natomiast w przypadku zasilania 
agregatu kogeneracyjnego biogazem nie jest możliwe osiągnięcie takowego czasookresu. 
Wedle naszej wiedzy żaden z dostępnych na rynku agregtaów w przedziale mocy wymaganej 
przez Państwa nie spełnia tego wymogu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
 
Pytanie nr 32: 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.10.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
Pytanie nr 33: 
W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi na wiele istotnych 
pytań w szczególności odnośnie zagadnień technicznych/technologicznych ponownie 
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wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert. Naszym zdaniem aby móc przygotować 
rzetelną i konkurencyjną ofertę konieczne  jest min. 2 tygodnie od momentu wyjaśnienia 
wszelkich najistotniejszych kwestii. 
W związku z tym wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.10.2022 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
Pytanie nr 34: 
Z uwagi na to, że nie otrzymano jeszcze odpowiedzi na wiele kluczowych pytań dotyczących 
przetargu, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 5.10.2022 roku. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2022r. do 
godz.10:00, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2 zawarte w niniejszym piśmie. 
 
 

II. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu dokonuje  
zmiany terminu składania i otwarcia ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 07.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 07.10.2022 r. godz. 10:15 
 

Wobec powyższego, działając na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje 
zmian 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. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, w sekretariacie (II 
piętro), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 27.09.2022 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.) 

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 21 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Wymiana kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i 

zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków 
Gigablok w Katowicach” 

 
                                     nr referencyjny:  

KISA/TOt/24/I/2022_KOGENERATOR_OŚ_GIGABLOK  
Nie otwierać przed dniem: 27.09.2022 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. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice, w sekretariacie (II 
piętro), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 07.10.2022 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.) 
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 21 

 
Oferta w postępowaniu na:  

„Wymiana kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków 

Gigablok w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/24/I/2022_KOGENERATOR_OŚ_GIGABLOK  

Nie otwierać przed dniem: 07.10.2022 r. godzina 10:15 
 
W pkt. XVIII ust.1 i 2 SIWZ - Miejsce i termin otwarcia ofert: 
BYŁO: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice. 
Zamawiający informuje, że jawna sesja otwarcia ofert będzie prowadzona 
równocześnie w trybie on-line na portalu społecznościowym Facebook na profilu 
Zamawiającego pod adresem: https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/ 

2. Termin otwarcia ofert: 

dnia 27.09.2022 r. o godz. 10:15 

JEST: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice. 
Zamawiający informuje, że jawna sesja otwarcia ofert będzie prowadzona 
równocześnie w trybie on-line na portalu społecznościowym Facebook na profilu 
Zamawiającego pod adresem: https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/ 

2. Termin otwarcia ofert: 

dnia 07.10.2022 r. o godz. 10:15 

 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_21092022; 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_21092022; 
3. Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór karty gwarancyjnej_Modyfikacja_21092022; 
4. Mapa_zagospodarowanie_terenu;  
5. Schemat technologiczny oczyszczalni scieków; 
6. Analizy biogazu; 
7. DTR urządzeń.  
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
  Prokurent    Wiceprezes Zarządu 
 Mariusz Słaboń                     Andrzej Cebula  

 

https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/
https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/

