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 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w  
                           trybie Przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie 
                           Regulaminu Udzielania Zamówień  przez Bogatyńskie Wodociągi i 
                           Oczyszczalnię S.A.w Bogatyni pn.: 
            „Dostawa flokulantu F 6034 do zagęszczania oraz odwadniania osadów ściekowych 
              do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”. 
 
            Zamawiający – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia ,że w 
             trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie: 
 
             Pytanie : 
        Brentag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie  – Koźlu, ul. J. Bema 21, zwraca się z  
             prośbą o dopuszczenie  w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu  
             zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ogłosił przetarg na dostawę 
             materiałów chemicznych do  wody, w tym m.in. flokulantu o konkretnej nazwie handlowej tj.  
             F 6034 bez wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, co zasadniczo wpływa 
             na ograniczenie konkurencji i nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. 
               
             W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje: 
 

 W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym prośby o dopuszczenie w w/w 
postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia, informujemy że 
produkt wskazany w zapytaniu jest produktem powszechnie dostępnym a więc wskazanie 
tego produktu nie narusza zasad uczciwej konkurencji, albowiem wielu dostawców może 
dokonać realizacji jego dostawy. Został on wskazany w oparciu o przeprowadzone w 
poprzednich latach kontrolne badania laboratoryjne, potwierdzone działaniem w skali 
technicznej. Ze względu na stan techniczny instalacji oraz planowaną w przyszłości 
modernizację komory WKFz nie możemy obecnie przeprowadzić prób nowych produktów, 
szczególnie z uwagi na brak możliwości dokonania oceny równoważności produktów w 
sytuacji występującej u zamawiającego. 
 W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na dopuszczenie rozwiązań do 

przedmiotu zamówienia. Pozostałe postanowienia SIWZ oraz załączników pozostają bez 

zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

należy stosować ją jako całość. 

                                                                                     

                                                                                         Zatwierdził: 

                                                                     Prezes Zarządu 

                                                                   Dyrektor Naczelny 

                                                                     Roman Konopski 

                                                                  

mailto:sekretariat@bwio.pl
mailto:sekretariat@bwio.pl
http://www.bwio.pl/

