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Łódź, dnia 09 stycznia 2018 r. 

BNP/ZP-1/2018 

                                                                     

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-1/2018 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający informuje, że w dniu 08 stycznia br. wpłynęło do niego zapytanie 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-1/2018. 

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 zadane pytanie: 

Pytanie nr 1 

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do ww. przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie 

dotyczące zapisów SIWZ:  

- dot. pkt 5.1.2.3. SIWZ: w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca ma 

wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (…) wykonał lub 

wykonuje należycie co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych o pow. min. 8000 m2 i 

o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN, z czego jedna to usługa sprzątania powierzchni 

laboratoryjnej i jedna to usługa sprzątania powierzchni biurowej, wykonywanych nieprzerwanie przez 

okres min. 12 miesięcy.  

Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje referencji obejmującej sprzątanie powierzchni 

laboratoryjnych i biurowych o łącznej powierzchni 8000 m2 czy też każdy z tych obszarów ma mieć 

powierzchnię min. 8000 m2 ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga aby usługi sprzątania powierzchni laboratoryjnej i biurowej wykazane przez 

Wykonawcę na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, wskazane m.in. w punkcie 5.1.2.3. SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane na łącznej 

powierzchni min. 8000 m2 dla wymienionych obszarów.  
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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 SIWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega 
zmianie.  
 
 


