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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 

informuje o zmianie treści SWZ  

w 

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. 
 

„Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  
dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni” 

 
W Załączniku nr 3 do SWZ Umowa /wzór/ w § 4 ust.4, dokonuje się następującej zmiany: 
 
Jest:  
Sprzedawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny określone w ust. 1 nie  
ulegną zmianie. 
   
Po zmianie:  
Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie 
nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacjach gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym 
wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową. 
Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez 
Stronę w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu 
zmiany cen wraz ze stosowanym uzasadnieniem oraz dowodami na wzrost cen, przy czym 
każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych 
przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa, 
musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem 
konieczności.  
W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia     
wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Sprzedającego  ostatniej dostawy 
środka zamówionej przez Kupującego przed jego złożeniem. 
 
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2022 r. do 
godz. 1000 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.12.2022 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. 
 
Bogatynia, dnia 29.11.2022 r. 

Zatwierdził: 
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny 

Krzysztof Rudziewicz 
 


