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     Nazwa i adres oferenta 

 

TO/18/2021 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie badań wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem 

(Załączniki nr 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi DZ.U.2017 poz. 2294) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem 

(zakres określony w załącznikach nr 1 – 2 RMZ z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U. 2017 poz.2294]), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania oraz wydanie sprawozdań z wykonanych badań. 

     Ilość prób do analizy – 26 (wykonane w pięciu partiach zgodnie z poniższą tabelą):  

Partia Liczba prób Miesiąc 

I 6 marzec 

II 5 maj 

III 5 lipiec 

IV 5 wrzesień 

V 5 listopad 

              Dokładny termin badań zostanie uzgodniony telefonicznie. 

      Pobór prób: po stronie Zamawiającego, 

      Dostarczenie pojemników na próby oraz odbiór prób z siedziby Zamawiającego (Oczyszczalnia Ścieków 

„Karkoszka II”, ul. Czyżowicka 131, 44-300 Wodzisław Śląski) po stronie Wykonawcy. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

       - certyfikat akredytacji PCA, 

       - zatwierdzenie PPiS. 

3. Zlecenie należy wykonać w terminie do 14 dni roboczych od daty odebrania prób od Zamawiającego (termin 

przesłania sprawozdań z badań). 

4. Ofertę należy: 

- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr TO/18/2021 na 

badanie prób wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem" na adres PWiK Sp. z o.o. ul. 

Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski do dnia  16.02.2021, decyduje data wpływu, lub 

- złożyć w Kancelarii Spółki w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr 

TO/18/2021 na  badanie prób wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem" do dnia 17.02.2021  do 

godz.9:00, lub 

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i numer 

zapytania ofertowego, do dnia .17.02.2021 do godz.9:00 

5. Wadium – nie dotyczy 

6. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN). 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
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7. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 50 %  

zamówienia podstawowego w terminie do 31.12.2021 przy zachowaniu ceny ofertowej. 

8. Osoba do kontaktu: Alina Maźnio, tel. 531729720, alina.lesnik@pwik-wodzislaw.pl 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

10. Uwagi – sprawozdania należy przesłać na adres e-mail: alina.lesnik@pwik-wodzislaw.pl lub przesłać pocztą. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do zapytania TO/......../2021 

Lp Parametr jednostka 

1 Escherichia coli jtk 

2 Enterokoki jtk 

3 Bakterie grupy coli jtk 

4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 h jtk 

5 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) jtk 

6 Akrylamid g/l 

7 Antymon g/l 

8 Arsen g/l 

9 Azotany mg/l 

10 Azotyny mg/l 

11 Benzen g/l 

12 Benzo(a)piren g/l 

13 Bor mg/l 

14 Bromiany g/l 
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15 Chlorek winylu g/l 

16 Chrom g/l 

17 Cyjanki g/l 

18 1,2-dichloroetan g/l 

19 Epichlorohydryna g/l 

20 Fluorki mg/l 

21 Kadm g/l 

22 Miedź mg/l 

23 Nikiel g/l 

24 Ołów g/l 

25 Pestycydy g/l 

26 Σ pestycydów g/l 

27 Rtęć g/l 

28 Selen g/l 

29 Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu g/l 

30 Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych g/l 

31 Σ THM - ogółem g/l 

32 Jon amonu mg/l 

33 Barwa - 

34 Chlorki mg/l 

35 Glin g/l 

36 Mangan g/l 
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37 Mętność NTU 

38 Ogólny węgiel organiczny (OWO) - 

39 Stężenie jonów wodoru (pH) - 

40 Przewodność elektryczna S/cm 

41 Siarczany mg/l 

42 Smak - 

43 Sód mg/l 

44 Utlenialność z KMnO4 mg/l 

45 Zapach - 

46 Żelazo g/l 

47 Bromodichlorometan mg/l 

48 Chloraminy mg/l 

49 Σ chloranów i chlorynów mg/l 

50 Ozon mg/l 

51 Trichlorometan (chloroform) mg/l 

52 Magnez  mg/l 

53 Srebro mg/l 

54 Twardość mg/l 


