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Łódź, dnia 29 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; WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający informuje, że w dniu 26 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 związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do przetargu zwracam się z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie:  

1. Czy Zamawiający wymaga ,aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni na umowę o pracę? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Niniejszym Zamawiający w pkt. 13 Regulaminu wskazał sposób szacowania i oceny ofert: 

 

13.1.Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu cena ofertowa brutto 

musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi 

uwzględniać całą wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz 

uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Regulaminie. Cena musi obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zmówienia, w tym 

m.in. koszt wyposażenia pracowników ochrony w jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy oraz w 

sprawne środki łączności bezprzewodowej zapewniającej bieżącą łączność na terenie objętym ochroną, 

koszt przeprowadzenia niezbędnego szkolenia w obsłudze tego sytemu, koszt montażu zegarów 

wartowniczych w obiektach Zamawiającego, które winny obsługiwać 28 punktów kontrolnych, po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy koszt zdemontowania zegarów wartowniczych, koszt przyjazdu 

grupy interwencyjnej związanego z zakresem świadczonych usług ochrony, koszt szkoleń pracownika 

każdorazowo przy zmianie obsady osobowej załogi, koszty szkolenia ppoż , obsługi SUG i SAP itp., a także 

koszt wykonania wszelkich czynności związanych z właściwą realizacją przedmiotu zamówienia i innych 

czynności wynikających z umowy, oraz wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe  
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wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w Istotnych dla stron postanowieniach, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z treścią Regulaminu Zamawiający nie postawił warunku zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jednakże sposób zatrudnienia pracowników musi być 

zgodna z przepisami prawa. 

 

Zgodnie z treścią Rozdziału 8 pkt. 8.4. Regulaminu Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, że odpowiedź na pytanie postawione przez Wykonawcę jest zawarta w treści 

Regulaminu, nie ma konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. 

 

Wyjaśnienie 1  

 

Z uwagi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego  po terminie  w którym jest 

zobligowany do udzielenia informacji,  Zamawiający uznał, że  należy udzielić informacji w zakresie 

ewentualnego  nie dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego. 

 

W treści Regulaminu Zamawiający wskazał, że: 

(………….…)  

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów:  
2.1.1. wskazanych w Regulaminie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 
zwanego dalej „Regulaminem”,  
2.1.2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 17.459 z późn. zm.),  
2.1.3. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.17.2213),  
2.1.4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.17.1579 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, tylko w zakresie ustalonym przez Zamawiającego w związku z art.138o ustawy 
Pzp.  
2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne określone w przepisach Rozdziału 6 tj. art. 138o 
ustawy Pzp.  
 

Zamawiający nie przewiduje sankcji utraty wadium w przypadkach związanych z  ewentualnym nie 
przekazaniem dokumentów na wezwanie Zamawiającego  itp.;.  
 
Jednakże zgodnie z Kodeksem Cywilnym i orzecznictwem w tym zakresie, utrata wadium 
Wykonawcy nastąpi w przypadku odmowy zawarcia umowy lub uchylania się  od zawarcia umowy, 
na warunkach wskazanych w ofercie przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu w 
związku z art. 355 §  2 Kodeksu Cywilnego  tj. „Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej 
przez niego  działalności gospodarczej, określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej  
działalności”. 
 
Zatem istnieje jedyna sankcja utraty wadium przez Wykonawcę  - uchylanie się  od zawarcia umowy lub 
odmowa zawarcia umowy  przez Wykonawcę wyłonionego w postepowaniu. 
 
Tym samym podany w Regulaminie termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
 

 

 


