
                                            

 

 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   

NIP:  6981836013, REGON: 302300903, BDO 000097869 

KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 10 600 000,00 zł. 

Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 

www. wodociagi-koscian.pl , mail:  biuro@wodociagi-koscian.pl  

Laboratorium  - Kościan, ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , tel. 65 512 24 93 

              Kościan, dnia 29 grudnia 2022 r. 

Nr sprawy 7/ZP/JRP/2022 

       Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa instalacji kogeneracyjnej”. 

W dniu 28 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego podstępowania.  

Zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w Wodociągach Kościańskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

poniżej przedstawiam treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi. 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej opisany w pkt.9.3.3. 

IDW Tom I jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedno zadanie w formie zaprojektuj                              

i wybuduj polegające na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 80 KW zasilanej gazem 

o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto? 

Odpowiedź: 

Skład chemiczny biogazu jest inny niż np. gazu ziemnego. Biogaz wymaga zastosowania dodatkowych 

urządzeń i/lub procesów w celu uzyskania stosownych parametrów. Zamawiający mając powyższe na 

uwadze nie zmienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, który został opisany 

w pkt. 9.3.3) IDW Tom I. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 stycznia 2023 r. Prośbę swą 

motywujemy krótkim terminem na rzetelne przygotowanie oferty w wymaganym przez 

Zamawiającego zakresie prac spowodowanym miedzy innymi przerwami wynikającymi z okresu 

świąteczno - noworocznego w którym to większość firm nie pracuje. 

Odpowiedź: 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane 02 grudnia 2022 r. Termin składania ofert 

został przedłużony i wyznaczono nowy termin, tj. do 04.01.2023 r. do godz. 900. Zamawiający uznał, że 

czas na przygotowanie oferty jest wystarczający i nie zmienia terminu składania ofert.  

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

        PREZES ZARZĄDU 

        /-/ Dawid Borkowski 

 

 

 


