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     Łódź, dnia  2.10. 2018 r. 

BNP/ZP-5/2018                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Sprzątanie i utrzymanie czystości  

w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych  

w Łodzi przy ul. Dubois 114/116”  

nr BNP/ZP-5/2018 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA -4 

Zamawiający informuje, że w dniu 2.10.2018 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark”  

sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. Dubois 114/116”  nr BNP/ZP-5/2018. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 17.1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:   

 Pytanie nr 1 

Zamawiający posiada zamontowane w budynku C dozowniki do mydła Gojo. Czy wymiana 

wkładów do tych dozowników należy do zakresu obowiązków Wykonawcy?. Jeśli tak jaka jest 

ilość tych dozowników?.       

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający potwierdza zamontowanie w budynku C Bionanoparku 15 szt. dozowników do 

mydła. Ewentualna konieczność uzupełnienia wkładów do tych dozowników będzie leżała po 

stornie Wykonawcy. 

 
 
Pytanie nr 2 

 

Czy Zamawiający jest w stanie wskazać ilość osób zatrudnionych w Bionanopark i spólkach 

wynajmujących pomieszczenia ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić liczby osób zatrudnionych wśród 

Najemców Spółki Bionanopark. Orientacyjnie należy przyjąć około 200-250 osób. Łączna 

liczba osób współpracujących i pracujących bezpośrednio na rzecz Bionanoparku to około 80 

osób. 
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Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące 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 termin otwarcia ofert w  Odpowiedziach na 
Pytania - 4 był błędny.   
 
 

Termin składania ofert upływa 8.10.2018 r. do godziny 9:00  i termin otwarcia 
ofert  8.10.2018 r. o godzinie  10:00.   
 


