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Gdańsk, dnia 03.03.2022r.

Nr sprawy: ZP2.272.14.2022
Pismo nr 1

Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Wykonanie usługi w zakresie badania jakości wody na kąpieliskach oraz 

obiektach administrowanych przez GOS w 2022 roku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Pytanie z dnia 02.03.2022 r.
Pytanie Wykonawcy Wyjaśnienia Zamawiającego

1. Czy Zamawiający mógłby przesłać w 
odpowiedzi zwrotnej formularz ofertowy w 
formie edytowalnej?

2. W OPZ jest informacja: d) Laboratorium 
zobowiązane jest do przekazania wyników 
badań w formie sprawozdania z badań 
zawierającego wyniki badań, metodę badawczą 
oraz niepewność wyniku w terminie 7 14 dni 
roboczych od daty pobrania próbek.
Czy Zamawiający miał na myśli termin 
przekazania sprawozdania w terminie 7 do 14 
dni roboczych od daty pobrania próbek?

3. W OPZ jest informacja: e) Sprawozdanie z 
badań wód przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi powinno zawierać również ocenę 
zgodności z RMZ z dnia 7 grudnia 2017r. oraz 
zasadę podejmowania decyzji przy 
stwierdzaniu zgodności.
W jaki sposób Wykonawca ma przedstawić 
zasadę podejmowania decyzji przy 
stwierdzaniu zgodności?

1.Zamawiający załącza do Wyjaśnień Formularz 
ofertowy w formie edytowalnej.

2. Termin przekazania sprawozdania z badań 
zawierającego wyniki badań, metodę badawczą oraz 
niepewność wyniku w terminie do 21 dni od daty 
pobrania próbek.

Zamawiający modyfikuje OPZ w Części 2 zamówienia 
(załącznik nr 2A) poprzez wykreślenie pkt. 5 „Pozostałe 
warunki” zarówno dla "Badanie wody na MARINACH 
GOS" jak i „Inne obiekty GOS”

3. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 narzuca 
laboratoriom badawczym, aby, gdy klient tego wymaga, 
zamieszczały w sprawozdaniach z badań stwierdzenie 
zgodności wyników z wymaganiami lub 
specyfikacjami.
Zatwierdzona metodyka badawcza określa wielkość 
niepewności wyniku, która wpływa na określenie czy 
wynik jest zgodny/niezgodny lub spełnia/nie spełnia 
wymagań RMZ. Specyfikacja lub wymaganie oraz 
zasada podejmowania decyzji (wynik 
zgodny/niezgodny lub spełnia/nie spełnia) powinny być 
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4. Czy Zamawiający może udostępnić wstępny 
harmonogram poborów próbek wody na 
obiektach GOS oraz Marinach  (Część 2 
zamówienia).

5. Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie 
zlecał badania wody ujęte w części 2 
zamówienia ?

jasno określone (np. poprzez wewnątrzzakładową 
normę jakościową ISO zatwierdzoną przez PPIS).
Laboratorium wykonujące badania wody pitnej 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi winno posiadać 
stosowną akredytację PCA na wykonywanie badań 
odpowiadających metodykom referencyjnym analiz 
wody określonych w Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

4. Odnośnie obiektów wskazanych w załączniku nr 2A 
"Badanie wody na MARINACH GOS" - Zamawiający 
wskazał termin poboru próbek do dnia 15 kwietnia 2022
Odnośnie obiektów wskazanych w załączniku 2 „Inne 
obiekty GOS” – Zamawiający wskazał pierwsze 
badanie na miesiąc marzec, które powinno być 
wykonane do końca tego miesiąca. Zostanie ono 
zlecenie niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

5. Odnośnie obiektów wskazanych w załączniku nr 2A 
"Badanie wody na MARINACH GOS" - Zamawiający 
przekaże Zlecenie niezwłocznie po wyborze 
potencjalnego Wykonawcy.

Odnośnie obiektów wskazanych w załączniku 2A „Inne 
obiekty GOS” - 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy 
Zlecenia.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią 
Zaproszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Załączniki:
1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ 2A) - zmodyfikowany

DYREKTOR
         GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

/-/ LAESZEK PASZKOWSKI
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