
Białystok, 16 sierpnia 2022 r.  

Zamawiający: 

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 

15-873 Białystok 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu PKS NOVA – 

DA/2022/08/1 

 

Znak postępowania: PKS NOVA – DA/2022/08/1 

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.  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie reakcji patrolu 

interwencyjnego podczas realizacji zamówienia? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie reakcji patrolu 

interwencyjnego podczas realizacji zamówienia 

 

Pytanie nr 2: 



Proszę o podanie ilości kamer monitoringu wizyjnego zamontowanych na terenie obiektu 

Zamawiającego.  

Odpowiedź nr 2: 

4, znajdującego się na elewacji zewnętrznej dworca PKS Nova.  

Pytanie nr 3: 

Proszę o wyjaśnienia ppkt i) pkt 7) – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tzn.: co 

Zamawiający rozumie przez podjęcie odpowiednich czynności i weryfikacja alarmu, nie 

wyłączając powiadomienia jednostki Straży Pożarnej i centrum monitorowania alarmowego 

Wykonawcy o wynikach dokonanej weryfikacji.  

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający rozumie przez to podjęcie przez pracownika Wykonawcy czynności 

prowadzących do weryfikacji alarmu tj. sprawdzenie centrali PPOŻ, potwierdzenie otrzymania 

sygnału pożarowego, weryfikacja sygnału pożarowego i po weryfikacji – powiadomienie straży 

pożarnej i centrum monitorowania alarmowego Wykonawcy o rezultacie weryfikacji.  

 

Pytanie nr 4: 

Czy centrala PPOŻ Zamawiającego jest bezpośrednio podłączona do Straży Pożarnej. Jeśli tak, 

proszę o informację, jak Wykonawca ma podjąć odpowiednie czynności i weryfikację alarmu 

w godzinach 22:30-5:00. Wykonawca może sprawdzić tylko miejsca widoczne z kamer a co w 

przypadku, gdy pożar rozprzestrzeni się w miejscu do którego Wykonawca nie ma dostępu. W 

godzinach 14:30-22:30, czyli w godzinach obecności pracownika Wykonawcy, pracownik 

może sprawdzić teren objęty ochroną – kwestia czasu i dostępu do wszystkich miejsc. 

Jeśli nie, proszę o informację, czy Zamawiający wymaga obsługi centrali PPOŻ przez 

Wykonawcę.  

 

 

 

Odpowiedź nr 4: 



Centrala ppoż podłączona jest do Straży Pożarnej, a sygnał przekierowany jest również do 

centrum alarmowego wykonawcy (innego niż obecnie świadczący usługi ochrony fizycznej).  

Zamawiający wyjaśnia, że centrala ppoż działa w dwóch trybach: obsługowym i 

bezobsługowym. Pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany do podjęcia czynności 

weryfikacyjnych tylko w godzinach swojej obecności w obiekcie.  

Pytanie nr 5: 

Ile interwencji wykonał patrol interwencyjny Wykonawcy podczas realizacji bieżącej umowy 

ochrony? 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że podczas realizacji bieżącej umowy nie zaistniała konieczność 

interwencji przez patrol interwencyjny (patrol nie wykonał żadnej interwencji – stan na dzień 

16 sierpnia 2022 r.).  

 

 

 

 

 


