
  
 

 

 

  

 

KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.  

(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

  40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 21 

 

NIP  9542588939  REGON  240612757 

KRS: 0000941305  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł 

 Wysokość kapitału wpłaconego: 455.283.500,00 zł 

 

tel.:  32 350 00 75 

 e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl 

www.katowickieinwestycje.pl 

 

KISA/DZP/ŻB/3/10/2022                         Katowice, 03.10.2022 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: 
Pkt 1.4.1 Dokumentacja projektowa. Czy dokumentacja projektowa i zakres robót 
do wykonania ma obejmować wewnętrzne instalacje gazowe wraz z systemem detekcji 
nieszczelności i zaworem odcinającym? - Instalacja detekcji jest już zamontowana 
w budynku Generatora i jest sprawna. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie należy przewidzieć niezbędne fragmenty rurociągów 
instalacji gazowych konieczne do podłączenia nowych urządzeń – agregatu kogeneracyjnego, 
zbiornika biogazu, pochodni.  W zakresie systemu detekcji rozszczelnienia/wycieku biogazu 
Zamawiający oczekuje dostarczenia takiego wyposażenia agregatu kogeneracyjnego 
w zabudowie kontenerowej, które zapewni pełne bezpieczeństwo użytkowe i pożarowe 
urządzenia. 
 
Pytanie nr 2: 
Wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym Postępowaniu o 7 dni, tj. 
do dnia 14.10.2022 r. Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 7.10.2022 r. 
(godz. 10:00). W dniu 30.09.2022 r., tj. na 7 dni przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający udostępnił oferentom odpowiedzi na 101 pytań zadanych w toku postępowania 
wraz ze zaktualizowanym wzorem umowy, PFU zaktualizowanym o dodatkowe załączniki 
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oraz informacjami dot. stref zagrożenia wybuchem. W związku zatem ze znaczną ilością 
udostępnionych materiałów oraz koniecznością uwzględnienia w ofercie zawartych tam 
nowych informacji, obecny termin składania ofert należy uznać za zbyt krótki.  
Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy wyjaśnia, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2022r. 
do godz.10:00. 
 
 

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na zmianę adresu siedziby spółki, 
działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu, dokonuje zmiany treści SIWZ w 
następującym zakresie: 

 
Wszędzie tam, gdzie w SIWZ oraz załącznikach wskazany jest adres Spółki:  
 
BYŁO:  
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice 
 
JEST:  
ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice 

 
 

III. Ponadto działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu Zamawiający dokonuje zmiany 
terminu składania i otwarcia ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  
 
- termin składania ofert: 19.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert:  19.10.2022 r. godz. 10:15 

 
IV. 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 07.10.2022 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” 

 



 

 

 3 

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

Nie otwierać przed dniem: 07.10.2022 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 19.10.2022 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: 19.10.2022 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 07.10.2022 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 19.10.2022 r. o godz. 10:15 

https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/
https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/
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Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_03102022; 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_03102022; 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
   Prokurent  Wiceprezes Zarządu  
  Mariusz Słaboń                   Andrzej Cebula 

 


