
Białystok, 6 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: 

Prosimy o załączenie mapy określającej cały przewidziany przez Zamawiającego teren 

podlegający ochronie.  

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wskazuje, że obiektami podlegającymi ochronie jest Dworzec PKS Nova (ul. 

Bohaterów Monte Cassino 8), a także Stacja Obsługi (ul. Bohaterów Monte Cassino 14). 

Zamawiający będzie również wymagał, aby Wykonawca robił obchody w miejscach 



postojowych autobusów (za sklepem Kaufland, ul. Bohaterów Monte Cassino 8) w 

częstotliwości uzgodnionej z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.  

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów w ust. 8: 

- ppkt a), prosimy o potwierdzenie, że usługa realizowana jest przez wykonawcę w systemie 

cały tydzień zmiana poranna, cały kolejny tydzień zmiana wieczorna, 

- ppkt e), w którym zapisany jest wymóg obchodów przez całą dobę, 

- ppkt i), czy zamawiający przewiduje przekierowanie sygnałów alarmu przeciwpożarowego 

do centrum monitorowania wykonawcy? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający: 

- potwierdza, że usługa realizowana będzie przez Wykonawcę  w systemie cały tydzień zmiana 

poranna, cały kolejny tydzień zmiana wieczorna, 

- wskazuje na oczywistą omyłkę pisarską – obchody wykonywane będą w godzinach pracy 

Wykonawcy, 

- nie przewiduje przekierowania sygnałów alarmu ppoż do centrum monitorowania 

wykonawcy.  

Z uwagi na powyższe wyjaśnienie, ppkt e) w ust. 8 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

- wykonywanie obchodów prewencyjnych przy wykorzystaniu systemu elektronicznej 

weryfikacji wykonywanych obchodów w godzinach pracy Wykonawcy (w zależności od zmiany 

w danym tygodniu) 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy części 2 postępowania. Prosimy o załączenie precyzyjnego opisu, mapy określającej 

umiejscowienie montażu kamer i oprzyrządowania opisanego w części 2 postępowania.  



Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że kamery zamontowane będą wyłącznie w obiekcie przy ul. 

Bohaterów Monte Cassino 8 (budynek Dworca PKS Nova). Kamery będą zamontowane na 

zewnętrznej elewacji dworca, w narożnikach (po 2 w jednym narożniku), w ten sposób, aby 

zapewnione było monitorowanie terenu bezpośrednio przylegającego do bryły budynku.  

 

Pytanie nr 4: 

Czy wykonawca części 2 odpowiada za realizację przekierowania sygnału do zewnętrznego 

centrum monitorowania wykonawcy realizującego ochronę na terenie Dworca? 

Odpowiedź nr 4: 

Nie. Wykonawca w części 2 zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia sprzętu zgodnego ze 

specyfikacją i jego montażu, w sposób umożliwiający przesyłanie sygnałów do centrum 

monitorowania wykonawcy wyłonionego w części 1 zamówienia.  

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

CZĘŚĆ NR 1 przy obliczaniu łącznej ceny brutto za wykonanie usługi potwierdza, iż aby 

obliczyć ją prawidłowo trzeba: 

- podać sumę: kwoty brutto za ochronę fizyczną za okres od 14 września 2021 r. do 31 sierpnia 

2022 r. wraz z kwotą brutto za usługę monitorowania sygnału z kamer monitorowania i 

podejmowanie interwencji przez patrol interwencyjny za okres od 21 września 2021 r. do 31 

sierpnia 2022 r.  

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 2 do SIWZ, jako łączną cenę brutto należy podać 

kwotę za świadczenie usług ochrony fizycznej (brutto) + wynagrodzenie (miesięczne) brutto za 

usługę monitorowania sygnału z kamer + wynagrodzenie (miesięczne) brutto za podejmowanie 



interwencji przez patrol interwencyjny. Wszystkie te elementy składają się na łączną cenę 

oferty brutto, która służy porównaniu złożonych ofert.  

Z uwagi na powyższe, Zamawiający precyzuje ust. 3 rozdziału XII Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie: 

-  „Cenę oferty stanowić będzie cena brutto wpisana na formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ”.  

 

 

 

 

 


