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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 TREŚCI SIWZ 

 
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 w pytaniu 43. opisuje membrany zbiornika biogazu jako typ (III) oraz (IV), 
jednak brak jest określenia wymogów jakie parametry powinny spełniać. W celu 
dopracowania prosimy o informację czy membrany bez powłoki akrylowej, ale o poniższych 
głównych parametrach będą zaakceptowane? 
Membrana powietrzna: 
Gęstość całkowita: 1350 g / m2, 
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: osnowa min. 7500 N/50mm, wątek min. 6500 
N/50mm, 
Odporność na rozdarcie: osnowa min. 1200N, Wątek min. 1200N. 
Membrana wewnętrzna i denna: 
Gęstość całkowita: 1100 g / m2, 
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: osnowa min. 4200 N/50mm, wątek min. 4000 
N/50mm, 
Odporność na rozdarcie: osnowa min. 500N, wątek min. 500N. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza do wykorzystania membran bez powłoki akrylowej. 
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Pytanie nr 2: 
Zastosowanie dwóch sposobów pomiaru poziomu napełnienia zbiornika biogazu jest 
duplikowaniem oraz komplikacją układu i będzie rodziło problemy eksploatacyjne. Zbiornik 
będzie działał optymalnie przy jednym pomiarze napełnienia. Wnioskujemy o zastosowanie 
jednego rozwiązania wg technologii Oferenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem pkt. 6.2.8. Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(dalej jako PFU), oczekuje zastosowania obydwu rozwiązań, z zastrzeżeniem, że pomiar 
poziomu odwzorowany w systemie SCADA powinien pochodzić od ultradźwiękowych 
czujników napełnienia, natomiast pomiar linkowy powinien mieć możliwość odczytu „na 
miejscu”, jako kontrolny. 
 
Pytanie nr 3: 
Przy zbiorniku biogazu znajduje się komora, w której zamontowano m.in. odwadniacz 
biogazu, pompkę kondensatu oraz przerywacze płomienia. 
Prosimy o informację czy należy przewidzieć wymianę istniejących przerywaczy płomienie, 
pompki kondensatu oraz odwadniacza, który może nie spełniać swojej funkcji z uwagi na to, 
że obecnie pracuje na ciśnieniu biogazu rzędu kilku mbar a nowy powłokowy zbiornik biogazu 
będzie wytwarzał ciśnienie biogazu około 20 mbar. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zabudowy nowej kompletnej instalacji zbiornika biogazu oraz 
pochodni t.j. wyposażenia dostosowanego do nowych urządzeń / obiektów, m.in. 
przerywacza płomienia (pkt. 6.2.9. PFU). Zabudowane urządzenia oraz wykonane 
podłączenia powinny zapewnić możliwość bezawaryjnej eksploatacji układu. 
 
Zamawiający informuje również, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
które są wyznaczone odpowiednio:  
- termin składania ofert: 19.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert:  19.10.2022 r. godz. 10:15 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
   Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
  Mariusz Słaboń  Andrzej Cebula 

 


