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Łódź, dnia 24 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 23 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 prowadzonym POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
USŁUGI SPOŁECZNE, 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 
postępowania BNP/ZP-3/2018, zwracamy się z zapytaniem czy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków posiadania aktualnego Certyfikatu Jakości Usług Ochrony lub aktualnej 
Rekomendację, przyznawane przez Polski Związek Pracodawców „OCHRONA” można 
przedstawić Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego? Ww. dokument przesyłam w 
załączniku.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Z uwagi na ww. pytanie  Wykonawcy oraz  pytania przekazywane telefoniczne w ww. zakresie, 

Zamawiający postanowił przychylić się do propozycji Wykonawców poprzez usunięcie z treści 

Regulaminu w  Rozdziale  5  pkt. 5.1.1., ppkt.  5.1.1.1.2;  W  Rozdziale 5 w pkt. 5.1.1. Regulaminu 

pozostaje pkt 5.1.1.1.  tj. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej 

świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o 

ochronie osób i mienia (Dz.U.17.2213) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony 

opisany w przedmiocie zamówienia; 

 

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