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DZP.2310.35.2021 

 
 

Dotyczy postępowania na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody 

basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen 

Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, 
Prószkowska 96” , nr. sprawy DZP.2310.35.2021                         

 
 

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 

 
 

Pytanie 1 
w nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego zwracam się z prośbą o informację czy jest możliwość 

zmiany zapisu: 

Zamawiający przewiduje wykonanie badań interwencyjnych próbek wody, zgodnie z pkt 3 Opisu 
przedmiotu zamówienia. Wykonanie badań interwencyjnych zlecane będzie Wykonawcy przez 

Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną w formie zamówienia, zawierającego adres przesłanego 
na adres e-mail wyznaczonych pracowników Wykonawcy, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy, z 

wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w stosunku do terminu realizacji określonego w zamówieniu. 
Zamówienie będzie zawierać: wskazanie parametru, wskazanie obiektu (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-

3 Umowy), na którym ma zostać dokonany pobór próbki oraz punkt poboru próbki wraz z terminem 

przekazania analiz dokonanych badań.  
 

na 
 

Zamawiający przewiduje wykonanie badań interwencyjnych próbek wody, zgodnie z pkt 3 Opisu 

przedmiotu zamówienia. Wykonanie badań interwencyjnych zlecane będzie Wykonawcy przez 
Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną w formie zamówienia, zawierającego adres przesłanego 

na adres e-mail wyznaczonych pracowników Wykonawcy, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy, z 
wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w stosunku do terminu realizacji. Termin realizacji określony 

zostanie uprzednio z Wykonawcą. Zamówienie będzie zawierać: wskazanie parametru, wskazanie 

obiektu (opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy), na którym ma zostać dokonany pobór próbki oraz 
punkt poboru próbki wraz z terminem przekazania analiz dokonanych badań.  

 
W przypadku braku możliwości zmiany zapisu zwracam się z prośbą o możliwość dodania z góry 

określonego kosztu dojazdu interwencyjnego. 
 

Odpowiedz: 

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. Badań interwencyjnych w roku 2021 na wszystkich basenach 

zostało wykonanych ok 5. 
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