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Temat: rvykonanie badari wody

ZAPYTANIE OFERTOWE

zAMAWTAJ,{CY:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibq przy ul. poprzecznej 50

w miejscowo(ci Lesznowola zaprasza do udzia\u w postgpowaniu ofertowym na wykonanie badari

wody w 2020 toku, zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia Tgrudnia 2017 roku w
sprawie j akoSci wody przeznaczonej do spo2yc ia przez ludzi.

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wieri na dostawy, uslugi i roboty

budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest monitoring kontrolny i monitoring przegl4dowy w zakresie badania

wody dla Lesznowolskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Pobieranie pr6bek oraz

wykonanie badaii na stacjach uzdatniania wody moze byc realizowane wyl4cznie przez osoby

przeszkolone do pobierania pr6bek wody przez organy Paristwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadaj4ce

aktualne zalwiadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, kt6re uzyskalo cerlyfikat w
zakresie pobierania pr6bek wody. Pob6r pr6bek oraz pomiary i badania musz4 by6 wykonywane

metodykami akredytowanymi.

Na zakres zam6wienia skladaj4 sig:

pob6r pr6bek

transport pr6bek do laboratorium,

badanie pr6bek wody surowej i uzdatnionej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu

przegl4dowego,

badanie w6d popluc zny ch.

Szczeg6lowy zakres zam6wienia okreSla zal. nr 1 do niniejszego zapytania pn. ,,Harmonogram
badari w roku 2020".

Wykonawca zobowiqzany jest do przekazywania Zamawiaj4cemu wynik6w badari w formie

pisemnego sprawozdania:

w terminie do 7 dni od daty poboru pr6bek w przypadku badari wody objgtych monitoringiem

kontrolnym i badari w6d poplucznych,
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w terminie do 14 dni od daty poboru pr6bek w przypadku badari wody objgtych

monitoringiem przegl4dowym,

w terminie do 60 dni od daty poboru pr6bek w przypadku badaii wody w zakresie substancji

promieniotwbrczych.

Do obowi4zk6w wykonawcy nalely powiadamianie Zamawiajqcego o przekroczeniach

dopuszczalnych warto(ci parametr6w wody w terminach okre6lonych w Rozp orz1dzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spo2yc ia przez ludzi.

Wykonawca zalqczy do oferty:

1. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, kt6re bgdzie wykonywai zam6wienie;

2. Zatwierdzenie systemu jako6ci badari przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w zakresie pobierania pr6b wody przeznaczonej do spo2ycia przez fudzi oraz analiz

mikrobiolo g iczny ch i fi zykochem iczny ch.

Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofeft czgsciowych ani wariantowych.

TERMIN WYKONYWANIA ZAM6WIENIA:

Termin wykonywania zam6wienia: od I stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

WARUNKT ADZLAI-A W POST{POWANTU:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy:

1. Spetrniaj4 warunki, dotycz4ce posiadanej wiedzy i doSwiadczenia. Na potwierdzenie spelnienia

warunku nale?y wykaza(,, 2e firma w ostatnich 3 latach wykonala, co najmniej I zam6wienie

o wartoSci por6wnywalnej do aktualnego. Dokument potwierdzaj4cy powinien zawieral: nazwQ

Zamawiaj4cego, termin wykonania zam6wienia, zakres prac oraz warto5i. Do oferty naleity

dolTczy(, dokument (np. referencjg) Swiadcz4cy o nalezytym i terminowym wykonaniu

zam6wienia.

2. Spelniaj4 warunki, dotyczqce sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie warunku

Wykonawca winien wykazac, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej (OC)

w zakresie prowadzonej dzialalnoSci. Do oferty nale|y dol4czyt dokument potwierdzaj4cy

aktualne ubezpieczenie.

KRYTERIA OENY OF'ERT:

Za ofeftg najkorzystniejszq Zamawiaj4cy uzna ofeftg najtartsz4, przy czym musi ona spelnia6

wszystkie wymagania, okreSlone w niniejszym zapytaniu.

W przypadku, gdy oferta nie spelni cho6by jednego warunku, okreSlonego niniejszym zapytaniem

zostanie przez Zamawiaj 4cego odrzucona.

Oferta zloilona po tenninie nie bgdzie przezZamawiaj4cego rozpatrywana.

\



MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertg nale|y zlotyd w siedzibie Zamawiaj1cego:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola

lub

przeslal pocztq elektroniczn4 na adres lpk(4),lpk-lesznowola.pl,

w nieprzekaczalrrym terminie do 11 grudnia 2019 roku.

W przypadku pytari, prosimy o kontakt drog4 elektronicznq na adres lpk(@lpk-lesznowola.pl, w tytule

e-maila naleLry wpisa6: wykonanie badari wody

ZAWARTOSE OTNNTY:

Kompletna oferta winna zawieral:

ofertg, przygotowan4 zgodnie zzal4cznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

certyfikat akredytacji laboratorium badawczego,

zatwierdzenie systemu jako5ci badari przez ppIS,

w ykaz zr ealizow anej u slu gi w r az z potwi erdzeni em nalezyte go wykonan ia,

dokument potwierdzaj4cy aktualne ubezpieczenie (OC).
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