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KISA/DZP/ŻB/113/12/2022                         Katowice, 22.12.2022 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Wymiana 
urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni ścieków Podlesie 
w Katowicach” nr sprawy:KISA/TOt/27/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.88_STACJA_ODWADNIANIA_ 
OŚ_PODLESIE 

 
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 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: 
Uprzejmie prosimy o umożliwienie wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia 
przed upływem terminu składania ofert, w formie elektronicznej opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia 
ze strony gwaranta/poręczyciela i przesłanie jej przez Wykonawcę e-mailem na adres 
zamowienia@kisa.katowice.pl 
Z uwagi na to, iż czas wyznaczony na sporządzenie oferty przypada na okres świąteczno – 
noworoczny, otrzymanie wadium w formie gwarancji lub poręczenia w wersji papierowej 
jest bardzo utrudnione, gdyż większość osób podpisujących w/w dokumenty nie pracuje 
bądź pracuje zdalnie. 
Ponadto dokument wadium w formie gwarancji lub poręczenia podlega zazwyczaj 
wielokrotnej weryfikacji i uzgodnieniom pomiędzy Wykonawcą a Gwarantem/ 
Poręczycielem. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się 
do naszej prośby. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem 
formy pisemnej, zgodnie z art.4 ust.1 Regulaminu. 
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Z uwagi na powyższe, Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. XII.3.2) SIWZ.   
Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na wyjaśnienia oraz dokonane 
modyfikacje SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jak w pkt. II niniejszego 
pisma.     
 
Pytanie nr 2: 
Wykonawca zwraca uwagę iż ze względu na zakres związany z budową nowej wiaty 
magazynowej na placu składowym, zaistnieje konieczność procedowania całości robót na 
podstawie pozwolenia na budowę. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne 
dokumenty formalne zakresie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.  
W związku z powyższym że samo procedowanie przez urząd wniosku może trwać do 65 dni 
od złożenia kompletnego wniosku prosimy o zmianę zapisu w SIWZ w zakresie terminu 
wykonania zamówienia.  
Proponowane terminy – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do 5 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, wykonanie zamówienia - do 11 miesięcy od daty zawarcia 
umowy (w związku z informacją od dostawcy iż przewidywany termin na dostawę nowych 
urządzeń może trwać do 30 tygodni od podpisania umowy) 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany terminu 
wykonania przedmiotowego zamówienia. Zatem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
zamówienie w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym Projekt wraz 
z Pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych - w terminie 4 
miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Pytanie nr 3: 
W związku z koniecznością zaprojektowania nowej wiaty magazynowej Wykonawca 
powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym więc w tym 
przypadku też projektantem z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Wykonawca 
wnioskuje o uzupełnienie zapisów SIWZ w zakresie projektanta z w/w uprawnieniami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Wobec powyższego, w pkt. VIII.2. 3) SIWZ dopisuje się lit.e), o następującej treści:  

Projektantem posiadającym:  
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia 
równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
Pytanie nr 4: 
Proszę o udzielenie odpowiedzi czy boki nowej wiaty magazynowej mają być zabudowane 
z trzech stron blachą trapezową antykondensacyjną czy pokrycie ma być tylko na dachu 
wiaty? 
Odpowiedź: 
Nowa wiata będzie stanowić zadaszenie placu składowego – konstrukcja powinna 
obejmować dach oraz jedną ścianę od strony zachodniej. Od wschodu wiata winna być 
dowiązana lub graniczyć z budynkiem. 
 
Pytanie nr 5: 
W zakresie robót budowlanych zostały wskazane w opisie PFU częściowe naprawy elewacji 
budynku. Jednak ze względu na charakter pęknięć na elewacji i liczne ilości odspojeń 
powierzchni tynków, po wykonaniu częściowej naprawy będą widoczne różnice kolorystyki 
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powierzchni elewacji ze względu na fakt iż, nie ma możliwości doboru już takiego samego 
koloru, który uległ odbarwieniu przez lata eksploatacji obiektu. Wykonawca proponuje 
więc ujęcie w zakresie robót konieczności przemalowania po naprawach całości elewacji 
budynku dla ujednolicenia kolorystyki budynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że po zrealizowaniu wszystkich napraw elewacja całego budynku 
powinna zostać przemalowana. 
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o udzielenie odpowiedzi czy Wykonawca będzie obciążany kosztami w zakresie 
energii elektrycznej związanej z procesem odwadniania osadów na tymczasowej prasie 
jaką ma dostarczyć w związku z remontem budynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że koszty energii elektrycznej wykorzystanej w procesie bieżącego 
odwadniania osadu, zostaną pokryte przez Użytkownika obiektu. 
 
Pytanie nr 7: 
Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie robót Wykonawca ma ująć w wycenie tylko malowanie 
ścian w pomieszczeniach czy również zakres też dotyczy sufitów w tych pomieszczeniach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres zadania wchodzi również malowanie sufitów 
w pomieszczeniach stacji odwadniania. 
 
Pytanie nr 8: 
Proszę o wyjaśnienie czy montaż nowej belki wraz z wciągnikiem ma zapewnić możliwość 
przemieszczania ładunku w poziomie i pionie w kierunku bramy budynku? 
 
Odpowiedź: 
Belki/belka powinna zagwarantować transport w pionie przy prowadzonych pracach 
eksploatacyjnych i remontowych urządzeń odwadniających (np. demontaż ślimaka). 
Istnieje możliwość dopasowania istniejących belek względem lokalizacji osi nowych 
urządzeń i doposażenia ich we wciągniki ręczne. 
 
Pytanie nr 9: 
Proszę o wyjaśnienie czy nowa wiata magazynowa ma być oprócz oświetlenia wyposażona 
w zestaw gniazd remontowych 1 fazowych i 3 fazowych? 
Odpowiedź: 
Wyposażenie wiaty powinno objąć oświetlenie (bez gniazd remontowych) wraz 
z odwodnieniem. 
 
Pytanie nr 10: 
Zwracamy się z prośbą o podanie docelowego miejsca złożenia zdemontowanych urządzeń 
odwadniających? Czy wykonawca ma je składować na terenie oczyszczalni  ścieków 
Podlesie w Katowicach? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU – Część opisowa pkt.2 - zdemontowane urządzenia odwadniające 
powinny zostać zdeponowane na terenie obiektu, tj. Oczyszczalni Ścieków Podlesie, 
w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana konstrukcja szkieletowa wiaty.  
Odpowiedź: 
Konstrukcja wiaty winna być stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie 
ogniowe i dodatkowo zabezpieczona farbą epoksydową.  
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Dach oraz ściana zachodnia powinny być wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej  
o grubości min. 0,7mm. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy jedynie dach wiaty ma być przykryty blachą trapezową (a ściany pozostać bez 
obudowy)?  
Odpowiedź: 
Nowa konstrukcja stanowić ma zadaszenie placu składowego - powinna obejmować 
zadaszenie oraz jedną ścianę od strony zachodniej. Od wschodu wiata winna być dowiązana 
lub graniczyć z budynkiem. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o wskazanie kolorystyki RAL blachy trapezowej. 
Odpowiedź: 
Konstrukcja wiaty winna być zabezpieczona farbą epoksydową w kolorze RAL 6005.  
Dach oraz ściana zachodnia powinny być wykonane z blachy trapezowej w kolorze RAL 
6005. 
 
Pytanie nr 14: 
W miejscu nowo projektowanej wiaty znajduje się nawierzchnia asfaltowa czy w ramach 
zadania wykonawca ma usunąć istniejącą nawierzchnię. Jeżeli tak to prosimy o podanie 
technologii w jakiej ma być wykonana nowa nawierzchnia.   
Odpowiedź: 
W miejscu nowej wiaty pozostaje istniejąca nawierzchnia asfaltowa.  
 
Pytanie nr 15: 
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 
świąteczny i związane z tym trudności w pozyskaniu ofert cenowych od dostawców 
i podwykonawców, Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 
05.01.2023 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie przedłużenia terminu 
składania ofert do dnia 09.01.2023 r.  
 
Pytanie nr 16: 
Czy przedmiotowa inwestycja będzie wymagała uzyskania decyzji środowiskowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż uzyskał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach nr 70/Ś/21 
z dnia 15.11.2021 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice dla przedsięwzięcia 
polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”, w którym 
ujęto wymianę urządzeń odwadniających. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu projektowania, a tym samym 
realizacji całej inwestycji, ze względu na proces administracyjny uzyskiwania 
poszczególnych decyzji i uzgodnień, który może wykroczyć poza zakładany w SWZ okres 3 
miesięcy? 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 2 zawartego w niniejszym piśmie.  
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II. Wobec powyższego, działając na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający 
dokonuje zmian SIWZ w następującym zakresie: 

 
W pkt. VII ust.1 SIWZ - Termin wykonania zamówienia: 
BYŁO: 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, w tym Projekt wraz z Pozwoleniem na budowę lub skutecznym 
zgłoszeniem robót budowlanych - w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
JEST: 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 9 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, w tym Projekt wraz z Pozwoleniem na budowę lub skutecznym 
zgłoszeniem robót budowlanych - w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Z uwagi na powyższe, zmianie ulegają załączniki nr 6 i 6A do SIWZ. 
 
 
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 Biurze Obsługi 
Klienta (parter), w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 28.12.2022 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 urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi 

na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/27/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.88_STACJA ODWADNIANIA_OŚ_PODLESIE 

Nie otwierać przed dniem: 28.12.2022 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 Biurze Obsługi 
Klienta (parter), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 09.01.2023 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 
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Oferta w postępowaniu na:  
„Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi 

na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” 
 

                                     nr referencyjny:  
KISA/TOt/27/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.88_STACJA ODWADNIANIA_OŚ_PODLESIE 

Nie otwierać przed dniem: 09.01.2023 r. godzina 10:15 
 

 
W pkt. XVIII ust.1 2 SIWZ - Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
BYŁO: 
Termin otwarcia ofert: 

dnia 28.12.2022 r. o godz. 10:15 

 
JEST: 
Termin otwarcia ofert: 

dnia 09.01.2023 r. o godz. 10:15 

 
 
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  

- termin składania ofert: 09.01.2023 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert:  09.01.2023 r. godz. 10:15 

 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej zmodyfikowane dokumenty 
oznaczone jako: 
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MODYFIKACJA_22122022; 
2. SIWZ_MODYFIKACJA_22122022; 
3. Załącznik nr 7_Program Funkcjonalno Użytkowy MODYFIKACJA_22122022; 
4. Załącznik nr 6a do SWZ_Wzor harmonogramu rzecz fin_MODYFIKACJA_22122022; 
5. Załącznik nr 6 do SIWZ_wzor umowy_MODYFIKACJA_22122022. 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
   Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
  Mariusz Słaboń  Andrzej Cebula 

 


