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KISA/DZP/ŻB/245/09/2022                         Katowice, 30.09.2022 r. 
 
 
 

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: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę PFU w zakresie wymogów dla agregatu kogeneracyjnego z: 
„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.)” 
na: 
„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.)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wymogów dotyczących  
czasookresu wykonywania przeglądu agregatu kogeneracyjnego, a w związku z tym 
modyfikuje brzmienie PFU w przedmiotowym zakresie. 
Z uwagi na powyższe, zmianie ulega odpowiedź udzielona do pytania nr 31 pismem 
o sygnaturze KISA/DZP/ŻB/170/09/2022 z dnia 21.09.2022 r. 
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Modyfikacja w niniejszym zakresie została uwzględniona w pkt. pkt.6.2.1. Załącznika nr 7 do 
SWZ, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące parametru jednostki kogeneracyjnej „Moc dostarczona 
w gazie: 590kW”. Sumarycznie moc elektryczna 350kW plus moc cieplna 245 kW daje wartość 
powyżej 590kW, a w przywołanym parametrze powinna jeszcze zostać uwzględniona strata 
wynikająca ze sprawności konwersji energii. 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający modyfikuje wymagane podstawowe 
minimalne parametry jednostki kogeneracyjnej w PFU.  
Modyfikacja w niniejszym zakresie została uwzględniona w pkt. pkt. pkt.6.2.2. Załącznika nr 
7 do SWZ, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 3: 
Pkt 1.1.2.8 – „Montaż nowej pochodni do spalania nadmiaru biogazu wraz z rurociągiem 
przesyłowym biogazu oraz osprzętem, w tym instalacją odgromową”. Prosimy o wyjaśnienie 
zakresu robót odnośnie w/w zapisu „rurociąg przesyłowy biogazu z osprzętem” - rurociąg 
przesyłowy istnieje i jest w dobrym stanie, prosimy o podanie powodów jego wymiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że należy wykorzystać możliwie najdłuższe odcinki istniejących 
rurociągów biogazu.  
 
Pytanie nr 4: 
Czy rurociąg transportujący gaz ziemny do obiektu Generatora Prądotwórczego wchodzi 
w zakres postępowania – projektowanie + wykonawstwo ? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że zakres postepowania nie obejmuje projektowania i wykonania 
rurociągu gazu ziemnego. 
 
Pytanie nr 5: 
Ze względu na złożoność zadania inwestycyjnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.10.2022 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany terminu składania 
ofert, a tym smamy zapisy SIWZ w niniejszym zakresie pozostają wiążące.   
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o informację czy demontaż fundamentu po istniejącym zbiornik biogazu, wraz z jego 
utylizacją i niwelację terenu, wchodzi w zakres zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres realizacji zadania wchodzi demontaż fundamentu pod 
istniejącym zbiornikiem biogazu wraz z utylizacją powstałego odpadu i niwelacją terenu. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy opisany zakres w pkt.1.1.2.3 – „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”, jest zakresem do projektowania i realizacji w tym 
zamówieniu? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie bliższych informacji tego zakresu robót. 
O jakie kolektory konkretnie chodzi? Prosimy również o przekazanie schematu kotłowni wraz 
z zaznaczeniem potencjalnego zakresu robót. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wyprowadzić ciepło o stałym parametrze (90/70C) 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.  
Jednocześnie Zamawiajacy dołącza schemat kotłowni. 
 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. Załącznik nr 7 do SIWZ PFU_OS Gigablok_kogenerator_MODYFIKACJA_30092022; 
2. schemat kotłowni. 
 
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 

 
   Prokurent   Wiceprezes Zarządu 
  Mariusz Słaboń  Andrzej Cebula 
   


