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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 

 
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: 
Zamawiający podaje sprzeczne informacje. Zbiornik biogazu ma być wybudowany na nowym 
fundamencie a następnie, ma być wybudowany w miejsce starego zbiornika. Proszę 
o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że najpierw należy 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 2: 
Zamawiający wymaga, że zbiornik biogazu ma być wyposażony w linkowy oraz 
ultradźwiękowy pomiar napełnienia. Są to dwa różne układy pomiaru. Czy Zamawiający 
dopuszcza jedno z tych rozwiązań? Czy zamawiający dopuszcza jeden wizjer na zbiornik 
biogazu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zastosowania obydwu rozwiązań pomiaru poziomu. 
Zamawiający nie dopuszcza jednego wizjera w zbiorniku biogazu. 
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Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający dopuszcza instalacje usuwania siloksanów opartą na  filtrach z wkładem 
w postaci węgla aktywnego? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie, przy zachowaniu 
innych zapisów zawartych w PFU dotyczących filtracji siloksanów. 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o podanie składu biogazu dla doboru instalacji usuwania siloksanów oraz 
siarkowodoru. Jaki poziom siloksanów oraz siarkowodoru należy przyjąć do dobrania 
urządzeń. 
Odpowiedź: 
Poziom siloksanów i siarkowodoru po redukcji musi spełniać wymagania stawiane przez 
producenta silnika agregatu kogeneracyjnego. Analizy biogazu stanowią załącznik do pisma 
oznaczonego jako Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_170_21092022_22092022. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy zamawiający dopuszcza przegląd pośredni agregatu po min 24 000 godzin pracy 
agregatu, remont kapitalny po min 48 000 godzin pracy agregatu oraz przeglądy nie częściej 
niż 1500 godzin pracy agregatu. Tak długie przerwy pomiędzy przeglądami są zalecane dla 
agregatów o większej mocy. Dla wymaganego agregatu o wskazanej mocy częstotliwość jest 
wyższa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje dostawy urządzenia o wysokiej trwałości, dlatego też   
podtrzymuje wymagania dotyczące czasookresów przeglądów i napraw zawartych w PFU i nie 
wyraża zgody na ich skrócenie. 
 
Pytanie nr 6: 
Wymogi dotyczące przeglądów i remontów, wskazane w PFU, charakterystyczne są dla 
agregatów o większej mocy niż agregat wymagany w zapytaniu. Ze względu na 
charakterystykę pracy standardowych agregatów o parametrach wymaganych zgodnie z 
ww. postępowaniem, zwracamy się z prośbą o zmianę warunku dotyczącego przeglądów i 
remontów agregatów zgodnie z poniższym: 
- przegląd pośredni agregatu po min 24 000 godzin pracy agregatu, 
- remont kapitalny po min 48 000 godzin pracy agregatu, 
- przeglądy nie częściej niż 1500 godzin pracy agregatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje dostawy urządzenia o wysokiej trwałości, dlatego też  
podtrzymuje wymagania dotyczące czasookresów przeglądów i napraw zawartych w PFU i nie 
wyraża zgody na ich skrócenie. 
 
Pytanie nr 7: 
W Paragrafie 19 WZORU UMOWY pojawia się zapis uprawniający do naliczania kary 
Wykonawcy z tytułu „ odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy.” 
Prosimy o wprowadzenie symetrycznego zapisu uprawniającego do naliczania kary 
Zmawiającemu przez Wykonawcę  z tytułu: odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający  – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 9 Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 8: 
Wnosimy o zmianę treści paragrafu 19 punkt 2 WZORU UMOWY na treść jak poniżej: 
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Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 9 Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 9: 
W odniesieniu do zapisów  Wzoru karty gwarancyjnej wnosimy o następujące zmiany w treści 
tego dokumentu: 

a. Punkt 6 o treści 
Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych / usterek 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym 
uzgodnionym przez strony terminie. Jeżeli wada lub usterka uniemożliwia lub ogranicza 
możliwość korzystania z obiektu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę / usterkę 
niezwłocznie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady / usterki w 
wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia 
zaistniałej wady / usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje 
się ponieść te koszty.  
Na: 
Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych / usterek 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym 
uzgodnionym przez strony terminie. Jeżeli wada lub usterka uniemożliwia lub ogranicza 
możliwość korzystania z obiektu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę / usterkę 
niezwłocznie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady / usterki 
w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia 
zaistniałej wady / usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje 
się ponieść te koszty.  

b. Punkt 7 o treści 
Wykonawca przez cały okres gwarancji ponosi odpowiedzialność za szkody w zdrowiu i mieniu 
Zamawiającego, Operatora oczyszczalni oraz osób trzecich, które powstały w związku z wadą 
/ usterką przedmiotu umowy lub powstałych podczas ich usuwania.  
Na: 
Wykonawca przez cały okres gwarancji ponosi odpowiedzialność za szkody w zdrowiu i mieniu 
Zamawiającego, Operatora oczyszczalni oraz osób trzecich, które powstały w związku z wadą 
/ usterką przedmiotu umowy lub powstałych podczas ich usuwania, za wyjątkiem szkód 
powstałych w wyniku usuwania wad / usterek przez osoby trzecie i/lub osoby nieuprawnione.  
Komentarz: wykonawca nie może odpowiadać za jakość prac podmiotów trzecich. 

c. Punkt 8 o treści 
Wykonawca zobowiązuje się na czas usunięcia wady lub usterki przedmiotu umowy zapewnić 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub takie rozwiązanie tymczasowe, które umożliwi 
ciągłość pracy układu kogeneracji wraz z instalacjami redukcji siloksanów i odsiarczania.  
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia rozwiązania zaistniałej sytuacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się ponieść te koszty. 
Na: 
Wykonawca zobowiązuje się na czas usunięcia wady lub usterki przedmiotu umowy zapewnić 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub takie rozwiązanie tymczasowe, które umożliwi 
ciągłość pracy układu kogeneracji wraz z instalacjami redukcji siloksanów i odsiarczania.  
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia rozwiązania zaistniałej sytuacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się ponieść te koszty. 
Komentarz: Zapis jest nierealny do wykonania w praktyce. Trudno sobie wyobrazić aby 
podczas np. tygodniowego przestoju związanego z awarią agregatu czy też systemu 
odsiarczania wykonawca mógł dostarczyć i zainstalować na czas usunięcia usterki inny 
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agregat czy odsiarczalnię. Możliwe jest natomiast zapewnienie innej formy rozwiązania 
tymczasowego. 

d. Wykreślenie w całości punktu 9.  
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania jakie zaciągną 
Zamawiający wobec innych podmiotów w szczególności nie znając zakresu i skali tych 
zobowiązań. 

Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że w zakresie pytania dotyczącego uwag Wykonawcy zawarytych 
w lit. c, a dotyczących pkt. 8 Wzoru karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, 
wyraża zgodę na wykreślenie zapisu o treści „urządzenie zastępcze lub”, pozostawiając tylko 
zapis „takie rozwiązanie tymczasowe”. 
 
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający dokonał 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 
W pkt. 8 Wzoru karty gwarancyjnej (załącznik nr 8 do SIWZ): 
BYŁO: 
Wykonawca zobowiązuje się na czas usunięcia wady lub usterki przedmiotu umowy zapewnić 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub takie rozwiązanie tymczasowe, które umożliwi 
ciągłość pracy układu kogeneracji wraz z instalacjami redukcji siloksanów i odsiarczania.  
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia rozwiązania zaistniałej sytuacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się ponieść te koszty.  
JEST: 
Wykonawca zobowiązuje się na czas usunięcia wady lub usterki przedmiotu umowy zapewnić 
Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub takie rozwiązanie tymczasowe, które umożliwi 
ciągłość pracy układu kogeneracji wraz z instalacjami redukcji siloksanów i odsiarczania.  
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia rozwiązania zaistniałej sytuacji osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się ponieść te koszty.  
 
Wzór karty gwarancyjnej po ww. modyfikacji stanowi załącznik do pisma oznaczonego jako 
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_170_21092022_22092022. 
  
Jednocześnie Zamawiajacy wyjaśnia, że w zakresie zapytania Wykonawcy zawartego w lit.a) 
b) i d) pytania, odnośnie zapisów Wzoru karty gwarancyjnej, Zamawiający podtrzymuje 
dotychczasowe brzmienie Wzoru karty gwarancyjnej i nie wyraża zgody na dokonanie zmian 
w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Zamawiający informuje również, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
które są wyznaczone odpowiednio:  
- termin składania ofert: 07.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 07.10.2022 r. godz. 10:15 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
   

Wiceprezes Zarządu   Prokurent 
   Andrzej Cebula   Anna Wilk 


