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Łużycki Bank Spółdzielczy 

Lubań 
82 8392 0004 3900 0589  

2000 0060 
 

          Łużycki Bank Spółdzielczy 
Lubań 

06 8392 0004 3900 0589  
2000 0070 

 
PKO BP S.A. w Warszawie 

04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606 

 
NIP: PL 615-14-97-881 

 
REGON: 230376046 

 
BDO: 000011159 

 
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: 
 

93.331.182,00 zł 
 

Kapitał wpłacony: 
 

93.331.182,00 zł 
 

……....  
                  BWiO S.A. stosuje SZJ 
w zakresie ujmowania, uzdatniania                                
i dostarczania wody, oczyszczania 
ścieków i stabilizacji komunalnych 
osadów ściekowych,  poboru prób 

oraz wykonywania badań 
laboratoryjnych wody, ścieków, 

osadów ściekowych i gleby 
 

 
 

   

      
 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni 

zawiadamia, że w prowadzonym  

przetargu nieograniczonym 

prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi 
i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania  

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

wpłynęły następujące pytania, na które udzielił odpowiedzi: 

 
Pytanie 1: Termin dostawy został określony na 60 dni kalendarzowych. Czy możliwe jest 

wydłużenie terminu dostawy na okres co najmniej 120 dni roboczych.  Prośba wynika 
z rynkowych terminów  dostaw komponentów koniecznych do zrealizowania zadania, 
które są obecnie bardzo wydłużone. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie wskazanego terminu dostawy.  

 
Pytanie 2: Wnosimy o zmianę  zapisu w umowie, określającego kary umowne za każdy dzień 

opóźnienia z 0,5% do zwyczajowego 0,1%. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych 
wskazanych w SWZ i projekcie umowy. 

 
Pytanie 3: Prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu o przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej 

w wysokości 0,1% za każda godzinę opóźnienia. Termin 24 godzinny wyznaczony przez 
Państwa może być nierealny choćby nawet z racji wystąpienia awarii w dzień 
świąteczny lub wolny od pracy. Kwota potencjalnie naliczana z tego tytułu jest 
niewspółmiernie wysoka do wartości zadania. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych 

wskazanych w SWZ i projekcie umowy. 
 

Pytanie 4: Prosimy o wyłączenie dostawy przepływomierza elektromagnetycznego  
z obecnej umowy. Czołowi dostawcy tego typu urządzeń w kraju formalnie deklarują 
czas dostaw przepływomierzy sięgający 2 – 40 tygodni (min 140- 240  dni). Oznacza to 
ryzyko niewywiązania się z zadania z racji opóźnień dostaw tego urządzenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu postępowania, 

przepływomierza elektromagnetycznego jako niezbędnego elementu całego zestawu 
regulacji ciśnienia.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza w SWZ następujące zmiany: 
 

W punkcie 4.3 Założenia techniczne dla sieciowych zestawów hydroforowych, w części 
dotyczącej parametrów technicznych i preferowanych producentów, dokonuje następującej 
zmiany: 
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Jest: „Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 ABB 
Aquamaster 4 z protokołem MODBUS  RTU o zasilaniu sieciowym lub SIEMENS czujnik 
Magflow 5100w z przetwornikiem Mag6000.” 

Po zmianie: „Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w przepływomierz elektromagnetyczny DN 
100”  

  
Pytanie 5: Prosimy o określenie, po czyjej stronie leży dostawa i utrzymanie kart SIM 

w okresie gwarancji. Czy są określone wymagania dla komunikacji GPRS (np. prywatny 
APN). 

Odpowiedź: Dostawa kart SIM leży po stronie Wykonawcy, a utrzymanie od momentu podpisania 
protokołu odbioru po stronie Zamawiającego. Nie mamy wymagań dla komunikacji 
GPRS. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza w SWZ następujące zmiany: 
 

W punkcie 4.6 Sterowanie w podpunkcie 2.  dokonuje następującej zmiany: 
Jest: „Podstawową w technologii GSM/LTE – w oparciu o transmisję modułami telemetrycznymi  

pomiędzy zbiornikiem w Kopaczowie a pompownią w Sieniawce.” 
Po zmianie: „Podstawową w technologii GSM/LTE – w oparciu o transmisję modułami 

telemetrycznymi pomiędzy zbiornikiem w Kopaczowie a pompownią w Sieniawce. 
Dostawa kart SIM leży po stronie Wykonawcy, a utrzymanie od momentu podpisania 
protokołu odbioru po stronie Zamawiającego. Nie mamy wymagań dla komunikacji 
GPRS.” 

 
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2022 r. do 
godz. 1000 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.10.2022 r. o godz. 1015 w siedzibie BWiO S.A., sala 
konferencyjna na II piętrze. 
 
Pozostałe zapisy oraz parametry określone w SWZ oraz projekcie umowy, pozostają bez zmian. 
Zmodyfikowany SWZ znajduje się na stronie internetowej Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni 
S.A.: www.bwio.pl, w zakładce Przetargi.  
 
 


