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KISA/DZP/ŻB/26/09/2022                          Katowice, 08.09.2022 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 
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: 
W SIWZ w odniesieniu do posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga: 
„ …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 wraz z instalacją usuwania siloksanów i odsiarczania 
oraz 
b) 1 robotę budowlaną obejmującą budowę zbiornika sferycznego biogazu o pojemności min. 
1000 m3.” 
 
Zwracam się z prośbą o zmianę tego wymogu na następujący lub dopuszczanie tego zapisu 
poniżej alternatywnie: 
„ …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 
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oraz 
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.” 
  
Uzasadnienie: Połącznie w jednej referencji (w jednej robocie budowlanej) budowy agregatu 
kogeneracyjnego o wymaganej mocy wraz instalacją do usuwania zarówno siloksanów 
jak  i odsączaniem biogazu to niezwykła rzadkość. Zazwyczaj te zadania wykonywane 
są oddzielnie; kogeneracja jako oddzielny e zadanie natomiast instalacja oczyszczania 
biogazu jako oddzielne zadanie lub jakaś składowa zadania dotyczącego budowy 
czy modernizacji instalacji biogazu. Zaproponowana zmiana na pewno nie umniejszy 
wymogu wiedzy i doświadczania stawianego Oferentom a jednocześnie zwiększy 
konkurencyjność postepowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do argumentacji Wykonawcy przedstawionej w zapytaniu 
w zakresie modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia.    
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający dokonał 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 
W pkt. VIII.2.2) lit.a) i b) SIWZ: 
BYŁO: 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

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

2) 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 wraz z instalacją usuwania siloksanów i odsiarczania 
oraz 

b) 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.  

JEST: 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:  
 
2) 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 

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.  
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Pytanie nr 2: 
W związku z dość obszernym zakresem jaki należy wycenić i wykonać w ramach niniejszego 
postępowania uważamy, iż do rzetelnej i konkurencyjnej wyceny konieczne jest danie 
oferentom więcej czasu. Zwracam się więc z prosbą o przedłużenie terminu składania ofert 
min do dnia 29.09.2022 roku   
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonał przedłużenia terminu składania ofert z dnia 15.09.2022 
r. na dzień 27.09.2022 r., zgodnie z art.19 ust.4 Regulaminu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega miejsce składania ofert, zgodnie 
z pkt. II niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 3: 

Wnosimy o wydłużenie okresu realizacji umowy z obecnych 11 miesięcy do 15 miesięcy 

z uwagi na złożony charakter zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Całkowity okres realizacji wynoszący 11 miesięcy oznacza, iż po odjęciu czasu niezbędnego 

na fazę projektowania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

(wymagane 5 miesięcy) oraz około 2 miesięcy potrzebnych na uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie, jak również trudne do przewidzenia w dniu składania oferty lub podpisania 

umowy niekorzystne okoliczności związane z trwającym obecnie kryzysem (m.in. przerwany 

łańcuch dostaw), na realizację wszystkich robót budowlano – montażowych wraz z dostawami 

i rozruchem instalacji pozostają jedynie 4 miesiące, co jest naszym zdaniem okresem 

niewystarczającym. 

Z naszego doświadczenia wynika, że sama dostawa agregatu kogeneracyjnego zajmie od 4 
do 5 miesięcy od daty zamówienia (podpisania umowy) po wcześniejszym zatwierdzeniu 
dostawy/producenta przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do argumentacji Wykonawcy przedstawionej w zapytaniu 
w zakresie modyfikacji terminu wykonania zamówienia z 11 miesięcy na 15 miesięcy. 
Wobec powyższego, działając na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje 
zmian SIWZ w następującym zakresie: 
 
W pkt. VII ust.1 lit.a) SIWZ - Termin wykonania zamówienia: 
BYŁO: 
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. 

 
JEST: 
1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 15 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. 

 
Pytanie nr 4: 
Zgodnie z zapisami w PFU pkt. 1.1.2.7 należy wykonać „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”.  Natomiast wg pkt. 6.2.8 „Należy 
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najpierw zabudować nowy zbiornik biogazu, podłączyć go do instalacji i rozpocząć 

eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący zbiornik biogazu”. Prosimy 

o wyjaśnienie kwestii posadowienia nowego zbiornika biogazu, ponieważ zapis z pkt. 6.2.8 

wskazuje na konieczność wykonania nowego fundamentu dla nowego zbiornika biogazu. 

Odpowiedź: 
W pkt. 1.1.2.7. PFU wykreśla się treść:  
„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”.  
 
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 5: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 

29.09.2022r. Jest to postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie zaprojektuj 

i wybuduj, co wiąże się z koniecznością opracowania wstępnych założeń projektowych już 

na etapie przetargu służących do oszacowania kosztu inwestycji, oraz z koniecznością 

zebrania ofert od dostawców urządzeń, a następnie ich weryfikacją pod kątem zgodności z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o 

zrozumienie 

i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

Odpowiedź: 
Termin składania ofert ulega zmianie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 
Pytanie nr 6: 
Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną i związane z nią trudności i ograniczenia 
w pozyskaniu wycen i ofert, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30 września 
2022 roku. 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert ulega zmianie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 
Pytanie nr 7: 
Punkt XVI ppkt 1 SWZ Miejsce, termin i  sposób złożenia ofert. 
Wyznaczony przez Zamawiającego termin złożenia ofert jest niewspółmiernie krótki 
w stosunku do koniecznej do wykonania pracy przez Wykonawcę w celu przygotowania 
merytorycznej i prawidłowej formalnie oferty. 
W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 28 wrzesień 2022 roku? 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert ulega zmianie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 
Pytanie nr 8: 
Punkt VII ppkt 1 SWZ Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wyznacza termin 
zakończenia realizacji zamówienia na 11 miesięcy od zawarcia umowy. Oczywistym jest, 
że tak krótki wyznaczony termin jest nierealny dla każdego z potencjalnych Wykonawców. 
Sam proces pozyskiwania wypisów, map, wykonanie operatu akustycznego, uzyskania decyzji 
o WZ, jak również uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, 
której Zamawiający oczekuje od Wykonawcy trwa około 4 miesięcy. Następnie projekty 
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trwają dla takiej inwestycji minimum 6 miesięcy. Proces produkcji urządzeń, proces 
realizacji (roboty budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, AKPiA, etc.) to kolejne 
ok. 8 miesięcy (przy czym niektóre prace można wykonywać równolegle z pracami 
projektowymi). Odbiory inwestycji i dopuszczenia wraz z uzyskaniem koncesji kolejne 
6 do 9 miesięcy. 
W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia 
do 22 miesięcy od zawarcia Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 22 miesięcy 
od daty zawarcia umowy.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin realizacji uległ zmianie, zgodnie 
z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
Pytanie nr 9: 
Załącznik Nr 5 do SIWZ -Wzór umowy paragraf 19 ustęp 1  pkt a), c) Zamawiający pisze: 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:  
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonego odrębnie dla każdego z Etapów 
w stosunku do jego wartości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za Etap, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień 
zwłoki, 
c) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,  
W związku z tym, iż kary powinny być dyscyplinujące a nie odstraszające oraz przybliżone 
do zapisów w kontraktach o podobnych realizacjach, zwracamy się z prośbą o zmianę 
powyższego zapisu na: 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonego odrębnie dla każdego z Etapów 
w stosunku do jego wartości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za Etap, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień 
zwłoki, 
c) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad, 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapisy §19 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) pozostają 
wiążące. 
 
Pytanie nr 10: 
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: 
Termin składania ofert ulega zmianie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 
Pytanie nr 11: 
Niniejszym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
07.10.2022r. 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert ulega zmianie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 
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: 27.09.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 27.09.2022 r. godz. 10:15 
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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. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 15.09.2022 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.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

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: 15.09.2022 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 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 
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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. Wandy 6, 40-322 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 15.09.2022 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 27.09.2022 r. o godz. 10:15 

  
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_08092022; 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_08092022; 
3. Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy_MODYFIKACJA_08092022 
4. Załącznik nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy_MODYFIKACJA_08092022. 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
 
 
Z poważaniem 

 
   Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu  

  Andrzej Cebula  Andrzej Hołda 

 

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

