
Białystok, 2 września 2021 r.  

Zamawiający: 

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 

15-873 Białystok 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu PKS NOVA – 

DA/2021/08/1 

 

Znak postępowania: PKS NOVA – DA/2021/08/1 

Nazwa postępowania: Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej 

Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 

Zamawiający – Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., poniżej zamieszcza 

nadesłane pytania do SIWZ, a także, na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień, 

modyfikuje SIWZ we wskazanym zakresie.  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie reakcji specjalistycznej 

formacji ochronnej oraz wykonywania podjazdów kontrolnych w zakresie realizacji 

Zamówienia? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy.  

 



Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wymaga codziennych podjazdów kontrolnych, jeżeli tak – czy mogą one być 

realizowane przez patrol interwencyjny wyposażony w środki przymusu bezpośredniego? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wymaga realizowania przez Wykonawcę codziennych podjazdów 

kontrolnych. Zamawiający przypuszcza, że zadane przez Wykonawcę pytanie wynika z treści 

ust. 2 części I Załącznika nr 1 do SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść 

ust. 2 części 1 Załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że ustęp ten w całości uchyla.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby podejmowanie interwencji w zakresie realizacji Zamówienia 

było realizowane przez patrol interwencyjny wyposażony w środki przymusu bezpośredniego? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza, aby podejmowanie interwencji w zakresie realizacji 

Zamówienia było realizowane przez patrol interwencyjny wyposażony w środki przymusu 

bezpośredniego (bez konieczności posiadania broni palnej). Wobec powyższego wyjaśnienia, 

Zamawiający modyfikuje treść ust. 1 części 1 Załącznika nr 1 do SIWZ i nadaje mu następujące 

brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia w części 1 jest osobowy dozór terenu i mienia Zamawiającego, 

położonego w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino nr 8 (dalej jako: „Dworzec” i 

nr 14 (dalej jako: „Stacja Obsługi”), wykonywany za pośrednictwem jednoosobowego 

posterunku, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, oraz w soboty, niedziele i 

święta, przez 8 godzin w ciągu doby oraz monitorowanie sygnału z kamer monitoringu 

wyposażonych w detekcję ruchu i podejmowanie, w razie konieczności, interwencji przez 

patrol interwencyjny wyposażony w środki przymusu bezpośredniego”.  

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, 

że: 



- lit. a ust. 2 w rozdziale III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „część 1 – ochrona 

obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 

8 i 14 wykonywana za pośrednictwem stałego, jednoosobowego posterunku ochrony fizycznej, 

we wszystkie dni tygodnia, przez 8 godzin w ciągu doby oraz monitorowanie sygnału z kamer 

monitoringu wyposażonych w detekcję ruchu i podejmowanie, w razie konieczności, interwencji 

przez patrol interwencyjny wyposażony w środki przymusu bezpośredniego” 

- ust. 8 w rozdziale XVI SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Zamawiający będzie również 

uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w przypadku opóźnienia w dojeździe 

patrolu interwencyjnego do obiektu Zamawiającego.  Za każdą minutę spóźnienia ponad 

określony w umowie czas dojazdu, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 100 zł (dotyczy części 1 zamówienia).” 

 

Pytanie nr 4: 

Czy możliwe jest podwykonawstwo grupy interwencyjnej? 

Odpowiedź nr 4: 

Jak w pytaniu nr 1.  

 

Pytanie nr 5: 

Czy jest narzucona forma zatrudnienia ww osób? 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia osób dedykowanych do realizacji zamówienia 

przez Wykonawcę.  

 

 

 

 



Pytanie nr 6: 

Czy dopuszczone jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź nr 6: 

Tak. 

 

Pytanie nr 7: 

Z czego wynika konieczność interwencji GI SUFO, czy może być też nieuzbrojony patrol 

dwuosobowy? 

Odpowiedź nr 7: 

Jak w pytaniu nr 2.  

 

Pytanie nr 8: 

Czy istnieje możliwość negocjacji stawki za usługę od dnia 01.01.2022? 

Odpowiedź nr 8: 

Nie. Zaoferowana przez Wykonawcę stawka będzie stała i niezmienna w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy należy posiadać własną GI czy można korzystać z podwykonawców? 

Odpowiedź nr 9: 

Jak w pytaniu nr 1.  

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że modyfikuje oczywistą omyłkę pisarską w 

Załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym i usuwa fragment: „Wykonawca oświadcza, 

że akceptuje istotne postanowienia, o których mowa w części  I rozdziału V Ogłoszenia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, oraz zobowiązuje się, w przypadku 



wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarci umowy na warunkach wskazanych w 

Ogłoszeniu, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.” Dodatkowo Zamawiający 

zmodyfikował formularz ofertowy w ten sposób, że rozdzielił wynagrodzenie miesięczne 

Wykonawcy za monitorowanie sygnałów z kamer oraz wynagrodzenie za podejmowanie 

interwencji przez patrol interwencyjny na odrębne pozycje. Zaktualizowany formularz 

dostępny jest w załącznikach.  

 

 


