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Białystok, 23 listopada 2017 r. 

ZMIANA OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

„Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego                                                  

w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CC-

TV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych                   w 

Białymstoku” 

 

znak postępowania nadany przez zamawiającego: 

PKS NOVA – DZ/11/2017/1 

Zamawiający niniejszym informuje o zmianach w Ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach 

Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawy i montażu systemu 

alarmowego oraz systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach 

Zamawiającego położonych w Białymstoku”. 

I. Zamawiający postanawia dokonać zmian Ogłoszenia w ten sposób, że: 

 

1. Dotychczasowa nazwa postępowania otrzymuje - zamiast dotychczasowego - następujące 

brzmienie: 

„Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego                                                  

w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV 

w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w Białymstoku”. 

 

2. Pkt 1 w Rozdziale I Ogłoszenia (Wskazanie przedmiotu zamówienia) otrzymuje - zamiast do-

tychczasowego - następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Za-

mawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu moni-

toringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w 

Białymstoku.” 

 

3. Pkt 2 lit. d w Rozdziale I Ogłoszenia (Wskazanie przedmiotu zamówienia) otrzymuje - zamiast 

dotychczasowego - następujące brzmienie: 

„d) CZĘŚĆ D, która obejmuje:                                                                                                                                   

dostawę i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację na Dworcu i Stacji Obsługi 

(SO) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w Białymstoku, znajdujących się przy 

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 14.” 

 

4. Pkt 3 w Rozdziale I Ogłoszenia (Wskazanie przedmiotu zamówienia) otrzymuje - zamiast do-

tychczasowego - następujące brzmienie: 
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„3. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na Część D zamówienia, przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją instalacji nisko-prądowych, zawierającą 

wykonane instalacje pod montaż systemu monitoringu CCTV oraz oprzyrządowania i wyzna-

czonych do instalacji kamer, które stanowią Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.” 

 

5. Dziewiąty myślnik pkt 3 części E w Rozdziale V Ogłoszenia (Inne istotne informacje) otrzymuje 

- zamiast dotychczasowego - następujące brzmienie: 

„- oświadczenie, że oferowane w ramach usługi dostawy i montażu systemu monitoringu CCTV 

urządzenia spełniają warunki i wymogi techniczne, stawiane przez Zamawiającego, zgodnie z 

formularzem stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia – w przypadku złożenia oferty na 

Cześć D zamówienia”. 

 

6. Pkt 1 Wykazu załączników Ogłoszenia otrzymuje - zamiast dotychczasowego - następujące 

brzmienie: 

„1) Załącznik nr 1: Dokumentacja instalacji nisko-prądowych, zawierającą wykonane instalacje 

pod montaż  systemu monitoringu CCTV, ilości i miejsc montażu kamer, oraz oprzyrządowania.” 

 

7. W części A załącznika nr 2 do Ogłoszenia usuwa się pkt 3, pkt 7 lit. g i pkt 9 oraz dokonuje się 

ujednolicenia (zmiany) numeracji wszystkich punktów części A załącznika nr 2 do Ogłoszenia. 

 

8. W części A załącznika nr 2 do Ogłoszenia punkty od 2 do 14 otrzymują  - zamiast 

dotychczasowego - następujące brzmienie: 

„2. Usługa całodobowego dozoru terenu i mienia Zamawiającego, wykonywana w formie dozoru 

osobowego, będzie polegała na podejmowaniu interwencji i wykonywaniu podjazdów 

kontrolnych przez 2-osobową specjalistyczną formację ochronną uzbrojoną w środki przymusu 

bezpośredniego tj. pałka, gaz łzawiący, kajdanki (dalej: „specjalistyczna uzbrojona formacja 

ochronna”) na terenie Dworca i budynku Stacji Obsługi, położonych przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino 8 i 14 w Białymstoku, obejmującym również miejsca postojowe autobusów 

Zamawiającego. 

3. Pracownik ochrony Wykonawcy, w zależności od potrzeb, będzie monitorował obiekty Za-

mawiającego przy pomocy systemu monitoringu CCTV, istniejącego w obiektach Zamawiające-

go, na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku dworca (mo-

nitoringu i przejście do pomieszczenia ochrony w obiektach dworca i SO może nastąpić w ter-

minie późniejszym niż podpisanie umowy, do tego czasu ochrona będzie miała pomieszczenie 

tymczasowe wskazane przez zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy dozór osobowy terenu i mienia Zama-

wiającego w formie jednego, stałego, jednoosobowego posterunku ochrony funkcjonującego: 

a) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 (otwieranie i zamykanie dworca) : 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:00 do 22:00, 

- w soboty, niedziele i święta w godzinach od 5:00 do 22:00, 

b) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 (obejmujący budynek nr 14(otwieranie i zamykanie po-

mieszczeń SO w godzinach wskazanych przez zamawiającego) i miejsca postojowe autobusów): 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 22:00 do 5:00, 

- w soboty, niedziele i święta w godzinach od 22:00 do 5:00. 
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Zamawiający może zmienić godziny funkcjonowania posterunku przy zachowaniu ilości godzin 

jego funkcjonowania. Pracownik wykonawcy obecny na posterunku ochrony musi posiadać wpis 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.  

5. W przypadku potrzeby interwencji specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej przyjazd do lokalizacji Zamawiającego,                       

w ciągu 15 minut w trakcie dnia (od godz. 6.00 do 22.00), a w porze nocnej (od godziny 22.00 

do 6.00) w ciągu 10 minut licząc od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub 

posterunek ochrony, wobec zaistniałego zdarzenia wymagającego reakcji takiej formacji. 

6. Do zadań pracownika ochrony pełniącego funkcję na posterunku ochrony będzie należało                   

w szczególności: 

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku - otwarcie Dworca Zamawiającego o godzinie 5:00 i 

jego zamknięcie o godzinie 22:00, 

b) w soboty, niedziele i święta - otwarcie Dworca Zamawiającego o godzinie 5:00 i jego za-

mknięcie o godzinie 22:00, 

c) nadzór nad wydawaniem, przyjmowaniem kluczy oraz ich ewidencja, 

d) przeprowadzenie weryfikacji budynku i wyproszenie osób przebywających na jego terenie 

przed zamknięciem Dworca Zamawiającego, 

e) podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegnięcia zachowaniom niepożądanym 

oraz ochrona fizyczna obiektu wraz z przyległym terenem,  

f) wykonywanie obchodów prewencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznej weryfi-

kacji wykonywanych obchodów całą dobę, 

g) stała gotowość do interwencji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

h) zgłaszanie kierownikowi administracyjnemu Zamawiającego wszelkich zauważonych usterek 

w patrolowanych budynkach. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować we własnym zakresie elektroniczny system kon-

troli patroli do centrum monitorowania Wykonawcy, uwzględniając następujące warunki: 

- minimum 7 punktów kontrolnych na terenie Dworca, SO i parkingów autobusów Zamawiają-

cego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 14. 

8.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania na żądanie Zamawiającego (dopuszczalna jest 

forma elektroniczna) miesięcznych raportów z elektronicznego systemu kontroli patroli.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość całodobowego kontaktu 

z Wykonawcą oraz zapewnić dozór nad osobami, którymi posługuje się przy realizacji zamówie-

nia. 

10.Wykonawca zobowiązany jest: 

a) do zapewnienia pracownikom realizującym usługę stanowiącą przedmiot tej części zamówie-

nia jednolitego umundurowania (stroju służbowego), 

b) zapewnić, że pracownicy realizujący usługę, stanowiącą przedmiot tej części zamówienia, bę-

dą wykonywać wchodzące w jej zakres czynności w umundurowaniu, o którym mowa                

w punkcie 10 lit. a). 

11. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot tej części zamówienia zgodnie                 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z odpowied-

nimi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1432 t.j., ze zm.), a także zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania  codziennych pisemnych raportów                          

z wykonywania usługi, wskazujących w szczególności wszelkie stwierdzone zdarzenia, które 
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mogą mieć wpływ na zabezpieczenie dozorowanego terenu i mienia (do wglądu na żądanie Za-

mawiającego). 

13. Wykonawca jest obowiązany wyznaczyć imiennie osobę do kontaktu do każdego rodzaju 

usług, której możliwe będzie zgłaszanie wszelkich uwag i skarg co do sposobu i jakości realiza-

cji usług. 

14. Przez cały okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne wykonawca będzie 

zobowiązany utrzymywać swoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                             

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).” 

 

9. Pkt 2 części B załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast dotychczasowego – 

następujące brzmienie: 

„2.Usługa całodobowego dozoru terenu i mienia Zamawiającego, wykonywana w formie dozoru 

osobowego, będzie polegała na podejmowaniu interwencji i wykonywaniu podjazdów 

kontrolnych przez 2-osobową specjalistyczną uzbrojoną w środki przymusu bezpośredniego tj. 

pałka, gaz łzawiący, kajdanki formację ochronną (dalej: „specjalistyczna uzbrojona formacja 

ochronna”) na terenie obiektu Zamawiającego.” 

 

10. Pkt 4 części B załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast dotychczasowego – 

następujące brzmienie: 

„4. W przypadku potrzeby interwencji specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej przyjazd do obiektu Zamawiającego, w ciągu 15 

minut w trakcie dnia (od godz. 6.00 do 22.00), a w porze nocnej (od godziny 22.00 do 6.00) w 

ciągu 10 minut, licząc od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub posterunek 

ochrony, wobec zaistniałego zdarzenia wymagającego reakcji takiej formacji”. 

 

11. Pkt 2 części C załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast dotychczasowego – 

następujące brzmienie: 

„2.Usługa całodobowego dozoru terenu i mienia Zamawiającego, wykonywana w formie dozoru 

osobowego, będzie polegała na podejmowaniu interwencji i wykonywaniu podjazdów 

kontrolnych przez 2-osobową specjalistyczną uzbrojoną w środki przymusu bezpośredniego tj. 

pałka, gaz łzawiący, kajdanki formację ochronną (dalej: „specjalistyczna uzbrojona formacja 

ochronna”) na terenie obiektu Zamawiającego.” 

 

12. Pkt 4 części C załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast dotychczasowego – 

następujące brzmienie: 

„4.W przypadku potrzeby interwencji specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej przyjazd do obiektu Zamawiającego, w ciągu 15 

minut w trakcie dnia (od godz. 6.00 do 22.00), a w porze nocnej (od godziny 22.00 do 6.00) w 

ciągu 10 minut, licząc od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub posterunek 

ochrony, wobec zaistniałego zdarzenia wymagającego reakcji takiej formacji.” 

 

13. Pkt 1 części D załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje - zamiast dotychczasowego - 

następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem zamówienia z części D jest dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w 
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istniejącą instalację na Dworcu i Stacji Obsługi (SO) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej 

Nova S.A. w Białymstoku, znajdujących się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 14”. 

 

14. W części D załącznika nr 2 do Ogłoszenia, usuwa się w całości pkt I („Dostawa i montaż 

systemu alarmowego w istniejąca instalację na Dworcu i SO Zamawiającego, położonych w 

Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 14”). 

 

15. W części D załącznika nr 2 do Ogłoszenia, dokonuje się zmiany numeracji, poprzez zmianę 

oznaczenia pkt II (Dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację na Dworcu 

oraz Stacji Obsługi Zamawiającego, położonych w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 

8 i 14) na pkt I. 

 

16. Pkt I ppkt 3 lit. c) w Części D załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast 

dotychczasowego- następujące brzmienie: 

„c) monitor (minimum 21 cali) – 2 sztuki”. 

 

17. Pkt I ppkt 7 lit. c) w Części D załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje – zamiast 

dotychczasowego – następujące brzmienie: 

„c) rejestrator dysków: 

- obsługiwane kanały 16 CH w tym 16 PoE, 

- obsługiwana rozdzielczość : 5Mpx, 3Mpx, 2Mpx, 1Mpx, VGA, 

- 2 porty SATA (2x6TB) – każdy z dysków min. 6 TB  

- wejścia wideo HDMI, VGA,  

- alarm, audio, NET, Mobile, Chmura, USB, RS485”. 

 

18. Pkt II (Część B Zamówienia) załącznika nr 3 do Ogłoszenia w ppkt 2B w Poz. 1 tabeli 

otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące brzmienie :  

„Ilość roboczogodzin w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 

 

19. Pkt III (Część C Zamówienia) załącznika nr 3 do Ogłoszenia w ppkt 2C w Poz. 1 tabeli 

otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące brzmienie: 

„Ilość roboczogodzin w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 

 

20. Pkt IV (Część D Zamówienia) załącznika nr 3 do Ogłoszenia otrzymuje - zamiast 

dotychczasowego - następujące brzmienie: 

„W zakresie Części D Zamówienia, a mianowicie w części dotyczącej dostawy i montażu 

systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację na Dworcu i Stacji Obsługi (SO) Podlaskiej 

Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w Białymstoku, znajdujących się przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 8 i 14, o której mowa w rozdziale I Ogłoszenia oraz w części D załącznika nr 2 

do Ogłoszenia.” 

 

21. Pkt IV (Cześć D Zamówienia) załącznika nr 3 do Ogłoszenia w ppkt 3D. w tabeli usuwa się 

cały wiersz nr 1. „Dostawa i montaż systemu alarmowego w istniejącą instalację w oznaczonych 

obiektach Zamawiającego, położonych w Białymstoku”. 
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22. Pkt IV (Część D Zamówienia) załącznika nr 3 do Ogłoszenia w ppkt 3D. w tabeli usuwa się 

kolumnę oznaczoną jako „Lp.”. 

 

23. W załączniku nr 8 do Ogłoszenia treść oświadczenia otrzymuje - zamiast dotychczasowego - 

następujące brzmienie: 

„oświadcza, że oferowane w ramach usługi dostawy i montażu systemu monitoringu CCTV 

urządzenia, spełniają warunki i wymogi techniczne, stawiane przez Zamawiającego, a mia-

nowicie, że: 

1) są fabrycznie nowe, w pełni sprawne, posiadają niezbędne, obowiązujące normy i certyfi-

katy bezpieczeństwa oraz nie są obciążone prawami osób trzecich, 

2) nie są o niższej jakości oraz o niższych parametrach niż: 

a) kamera kopułkowa : 

- rozdzielczość 1080p (2Mpx), 

- obiektyw 2,8-12 mm, 

- czułość 0,01 lux, 

- 3D-DNR, WDR, ICR, 

-  DC12V, PoE (802.3af), 

- doświetlenie IR 30 m, 

- interfays; Ethernet 10/100 

b) kamera tubowa : 

- rozdzielczość 1080p (2Mpx), 

- obiektyw 2,8-12 mm, 

- czułość 0,01 lux, 

- 3D-DNR, WDR, ICR, 

- DC12V, PoE (802.3af), 

- doświetlenie IR do 50 m, 

- interfays; Ethernet 10/100 

c) rejestrator dysków: 

- obsługiwane kanały 16 CH w tym 16 PoE, 

- obsługiwana rozdzielczość : 5Mpx, 3Mpx, 2Mpx, 1Mpx, VGA, 

- 2 porty SATA (2x6TB) – każdy z dysków min. 6 TB, 

- wejścia wideo HDMI, VGA,  

- alarm, audio, NET, Mobile, Chmura, USB, RS485”. 

 

2. Zamawiający zamieszcza niniejszą informację na swojej stronie internetowej. 

 

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej zmodyfikowane Ogłoszenie o 

przetargu wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami, a mianowicie: 

- tekst jednolity aktualnego Ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 2 do Ogłoszenia, 

- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 3 do Ogłoszenia, 

- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 8 do Ogłoszenia, 

 


