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Legnica, dnia 07.03.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/62/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Świadczenie usług  
z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi 
kotłowni w sezonie grzewczym z podziałem na części” - NZP/NC/8/2021.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z wniesionym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129  
z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Pytanie: 
„Odnosząc się do zapytania przetargowego - proszę o informację czy można złożyć ofertę 
tylko na Ochronę Fiz. oraz Konwoje? Czy musi być całość z obsługą kotłowni?” 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe zamówienia publiczne zostało podzielone na dwie części: 

1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości 
pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.”, 

2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym na potrzeby 
LPGK Sp. z o. o.”. 

Zgodnie z pkt VI. SWZ Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część 
zamówienia albo na obie części zamówienia.  

Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę tylko na część 

nr 2 zamówienia (obsługa kotłowni) nie musi być Wykonawcą mającym status zakładu 

pracy chronionej, spółdzielni socjalnej lub innym Wykonawcą, którego głównym celem 

lub głównym celem działalności jego wyodrębnionej organizacyjnie jednostki,  

która będzie realizowała zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 

społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  

(osób niepełnosprawnych). Zgodnie z pkt VIII. SWZ powyższy wymóg odnosi się tylko  

do części nr 1 zamówienia (ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości 

pieniężnych).
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Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ. Termin składania i otwarcia 
ofert oraz termin związania ofertą pozostają bez zmian.  

 
 

Z poważaniem 
Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 

 


