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KISA/DZP/MK/71/08/2022                                     Katowice, 11.08.2022 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Modernizacja 
koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne na oczyszczalni ścieków Panewniki 
w Katowicach” nr sprawy: KISA/TOt/23/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV_ZAD.84_KORYTA 
TECHNOLOGICZNE_OŚ PANEWNIKI 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
 
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.  
 
 
Treść zapytania: 
 
1. Prosimy o podanie średniej ilości ścieków odprowadzanych korytem technologicznym. 

 
2. Prosimy o wskazanie miejsc przejść kablowych przeznaczonych do demontażu.  

 
3. Wg PFU wykonawca ma dokonać naprawy muru oporowego prosimy o uszczegółowienie 

zakresu pracy tj. podanie ilości oraz technologii naprawy. 
 

4. Z uwagi na fakt, że zamówienie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, co 
wymaga od wykonawcy opracowania koncepcji projektowej, a także z uwagi na okres 
urlopowy i związane z tym trudności w pozyskaniu ofert cenowych od dostawców i 
podwykonawców, Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
24.08.2022 r. 
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Odpowiedź: 

 
Ad.1 
Średni przepływ ścieków korytem technologicznym w lipcu 2022 wynosił  
11 513 m3/dobę. Minimalny zanotowany przepływ to 8 910 m3/dobę, maksymalny 28 575 
m3/dobę. 
Średni przepływ w roku 2021 wyniósł 12 467 m3/dobę. Minimalny zanotowany przepływ 
wyniósł 6 750 m3/dobę, maksymalny 38 720 m3/dobę. 
 
Ad.2 
Zamawiający wskazał miejsca przejść kablowych na zdj_3 oraz zdj_5 (załączniki do Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego) oraz dodatkowo na schemacie stanowiącym załącznik 
do niniejszych wyjaśnień. Trzecie przejście kablowe znajduje się przy zastawce kanałowej 
w komorze rozdziału przed rurociągiem obiegowym, co również wskazano na załączonym 
schemacie. 
 
Ad.3 
Powierzchnia muru oporowego do naprawy wynosi ok. 100m2. Zamawiający wymaga zgodnie 
z zapisami PFU skucia wierzchnich uszkodzonych warstw, zabezpieczenia odsłoniętego 
zbrojenia, uzupełnienia ubytków i zabezpieczenia powierzchni przed warunkami 
atmosferycznymi. Prace naprawcze muszą być wykonane w oparciu o normę PN-EN 1504 cz.1-
10 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”. 
 
Ad.4 
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: 25.08.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 25.08.2022 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. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 16.08.2022 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 
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Oferta w postępowaniu na:  
„Modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne 

na oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/23/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV_ZAD.84_KORYTA TECHNOLOGICZNE 

_OŚ PANEWNIKI 
 

Nie otwierać przed dniem: 16.08.2022 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. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 25.08.2022 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:  
„Modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne 

na oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach” 
 

       nr referencyjny:  
KISA/TOt/23/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV_ZAD.84_KORYTA TECHNOLOGICZNE 

_OŚ PANEWNIKI 
  

Nie otwierać przed dniem: 25.08.2022 r.  godzina 10:15 
 
 
W pkt. XVIII ust.2 SIWZ - Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

BYŁO: 
 

       2.Termin otwarcia ofert: 
 

dnia 16.08.2022 r. o godz. 10:15 

 
JEST: 
 
2.Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 25.08.2022 r. o godz. 10:15 
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Zamawiający informuje również, iż zamieścił na swojej stronie internetowej uzupełniony 
schemat z zaznaczonymi miejscami przejść kablowych oznaczony jako sch_1 
koryta_11082022. 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
 
 
Z poważaniem 

 
      Prokurent   Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń       Andrzej Cebula 

 


