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Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. 

BNP/ZP-3/2018                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Świadczenie usług ochrony osób, 

mienia, terenu i obiektów należących  

do „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  

przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź”  

nr BNP/ZP-3/2018 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający informuje, że w dniu 22 stycznia br. wpłynęło do niego zapytanie dotyczące treści 

Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego  

na podstawie art. 138o, o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.17.1579 z późn. zm.) zwanego 

dalej „Regulaminem” dotyczącego „Świadczenia usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów 

należących do „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź”  

nr BNP/ZP-3/2018. 

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane 

pytanie: 

Pytanie nr 1 

W postępowaniu na „Świadczenie usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów należących do 

„Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź” w celu potwierdzenia 

spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, 

że posiada: aktualny Certyfikat Jakości Usług Ochrony lub aktualną Rekomendację, przyznawane przez 

Polski Związek Pracodawców „OCHRONA".  

Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001:2015? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Tak. Zamawiający uzna warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2015. 

 

Odpowiedź na pytanie udzielona przez Zamawiającego jest wiążąca dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy zobowiązani  

są do uwzględnienia ww. odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej ofercie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w Regulaminie termin składania i otwarcia ofert nie 
ulega zmianie.  
 
 

https://maps.google.com/?q=UL.+DUBOIS+114/116&entry=gmail&source=g

