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Łużycki Bank Spółdzielczy 

Lubań 
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          Łużycki Bank Spółdzielczy 
Lubań 
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2000 0070 

 
PKO BP S.A. w Warszawie 

04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606 

 
NIP: PL 615-14-97-881 

 
REGON: 230376046 

 
Sąd Rejonowy dla  

Wrocławia – Fabrycznej 
IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 
Sądowego 

nr KRS 0000046613 
 

Biuro Obsługi Klienta: 
 

(75) 77 32-061 
(75) 77 32-062 
(75) 77 42-106 
(75) 77 42-107 
 

Fax: (75) 77 32-665 
 

e-mail: 
bok@bwio.pl 

 
Sekretariat 

– Zarząd Spółki 
 (75) 77 39-591 

 
e–mail: 

sekretariat@bwio.pl 
 

Tel. alarmowy: 
 

(75) 77 32-288 
 

internet: 
www.bwio.pl 

 
 

Kapitał zakładowy: 
 

89.881.182,00 zł 
 

Kapitał wpłacony: 
 

89.881.182,00 zł 
 

 
             

   Nr rejestracyjny certyfikatu: 

     12 100 32020 TMS 

 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia 

Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system 

zarządzania jakością w zakresie: 

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, 

pobór prób oraz wykonywanie badań 

laboratoryjnych wody, ścieków, osadów 

ściekowych i gleby. 

Wdrożony system zarządzania jakością spełnia 

wymagania normy  ISO 9001:2015 r. 

              

                                                                                                            Bogatynia, dnia 20.12.2019r.  
 
 
 
                                               
 
    
      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 na: „Dostawa koagulantu Flokor1,2 A do chemicznego uzdatniania  
                 wód dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni”. 

 
 
       Zamawiający – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zawiadamia ,że w trakcie 
       toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania: 
 
       Pytania : 
  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o treści "Dostawa koagulantu FLOKOR 1,2 A do 
chemicznego uzdatniania wód dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. na 
potrzeby Stacji Uzdatniania Wody  w Bogatyni” do zaproponowanego projektu umowy 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, wprowadzenie zmian jak niżej:  
 
 

 § 1. który mówi, że Sprzedający zobowiązuje się (…)  skład ten na terenie Kupującego 
zorganizować – proszę o informację na czym ma ta organizacja z naszej strony polegać?  
 

 § 2.2. Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w składzie konsygnacyjnym 
Kupującego depozyt w wielkości do uzgodnienia z Kupującym- proszę o określenie 
maksymalnej wartości depozytu, dane niezbędne dla ubezpieczyciela 
 

 § 2.3. Towar składowany będzie przez Kupującego  w składzie konsygnacyjnym odpłatnie. 
Z tego powyższego tytułu Sprzedający zapłaci Kupującemu wynagrodzenie w wysokości 
100zł netto (sto złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług według 
aktualnie obowiązującej stawki a kwota ta stanowić będzie roczne zobowiązania 
Sprzedającego z tytułu umowy składu. W przypadku gdy czas trwania umowy będzie 
krótszy, lub dłuższy niż 1 rok kalendarzowy Sprzedający zapłaci sumę odpowiednią liczbie 
miesięcy składowania towaru- proporcjonalnie do kwoty za jeden rok kalendarzowy – w 
zaokrągleniu do jednego pełnego miesiąca -kwota za przechowanie 100zł rocznie wydaje 
się być zaniżona i może być kwestionowana przez organy skarbowego, przyjęte min. to 100 
zł za miesiąc tj. 1200 zł rok, proszę o informację czy taką zmianę mogą Państwo 
wprowadzić w umowie 
 

 Przesyłam Państwu naszą propozycje umowy o przechowaniu, która jest przejrzysta pod 
względem podatkowym oraz precyzyjne wyjaśnia obowiązki stron umowy. Być może 
zechcą Państwo rozważyć podpisanie umowy w tej formie. 

 
 
 
 

 
 



Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. 
 
       W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje: 
 

    Ad 1,              – przegląd  oraz zatwierdzenie istniejącego składu  
    Ad .§ 2.2.       – maksymalna wartość depozytu do 10.000 kg 
    Ad. § 2.3.       – zmiana załącznika nr 3 – projekt umowy 
 
 

         Pozostałe postanowienia SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. Niniejsza  
        modyfikacja stanowi integralną część  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
        i należy stosować ją jako całość.    
 
 

 

  Zatwierdził: 

Prezes Zarządu 

                                                                                                           Dyrektor Naczelny 

Roman Konopski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


