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Warszawa, 31.01.2018 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Wykonanie instalacji CCTV oraz świadczenie usługi wirtualnych obchodów lub 

monitoringu alarmowego z wideo weryfikacją (wariant do wyboru Zamawiającego) (numer sprawy: 

15/2018) 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 

odpowiedzi na pytania Oferentów: 

 

 

Pytanie nr 1: 

Czy jest możliwość uzyskania rzutów wszystkich obiektów? Planów bądź jakichkolwiek schematów? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Cała dokumentacja techniczna nieruchomości jest w posiadaniu administratora. Prosimy o kontaktowanie się  

z osobami wskazanymi w opublikowanej na stronie Zamawiającego informacji dla Wykonawców. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy oprócz 12 obchodów wirtualnych w ciągu doby wymagają Państwo również 12 podjazdów Grupy Kontrolnej do 

każdego obiektu? Proszę wziąć pod uwagę, że w momencie, gdy mielibyśmy świadczyć usługę monitoringu 

alarmowego razem z obchodami wirtualnymi, wysyłanie dodatkowo Grupy Kontrolnej na patrole prewencyjnie 12 razy 

na dobę mija się z celem i znacznie podwyższa koszt usługi. Na szybko licząc KAŻDY z oferentów będzie musiał 

skalkulować per obiekt 12 razy 35 ( średnia cena za jeden podjazd ) razy kolejne 30 dni w miesiącu co daje w sumie 

12600,00 PLN netto per obiekt. Koszty ogromne. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przewidujemy, ze operator będzie logował się do kamer 12 razy w ciągu doby, a podjazdy kontrolne będą odbywały 

się naprzemiennie z podglądami. 

 

Pytanie nr 3: 

Mając na uwadze powyższe pytanie, czy nie miało to być wedle opisu, że w pierwszej opcji, gdzie są same wirtualne 

obchody, tam też muszą być podjazdy kontrolne – wtedy byłoby to zrozumiałe ponieważ oferent nie miałby szansy 

wykrycia realnego zagrożenia czy intruza na terenie strzeżonym (opierałby się jedynie na godzinach losowych w 

których jest obchód). Z kolei gdy zaplanujemy u Państwa Monitoring Alarmowy z video weryfikacją, która będzie 

polegała na czujkach ruchu czy detekcji po obrazie – jaki sens mają podjazdy kontrolne i to jeszcze w ilości 12 razy? 

Patrol powinien jeździć na zdarzenie czy po wykryciu ruchu z czujek – wejścia intruza w pole detekcji.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Podjazdy kontrolne przewidziane są tylko w opcji 1, tj. wirtualnych obchodach. Licząc na wiedzę i doświadczenie 

oferentów oczekujemy rzetelnych ofert dostosowanych do każdego z systemu do danej nieruchomości. 

 

Pytanie nr 4: 

W rozdziale 4 – Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków 

– w pkt. 6 ppkt. 6) znajduje się informacja, ze odrzucą Państwo ofertę przez Oferenta nie zaproszonego do składania 

ofert. Jak to się ma do zamieszczonego przez Państwa ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym w ogólnodostępnych 

źródłach, z których można pobrać wszystkie wymagane dokumenty bez zaproszenia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapis pkt 6 ppkt 6 jest zapisem instrukcyjnym, wynikającym z Procedury dokonywania zakupów przez BGK 

Nieruchomości S.A. 

 

Pytanie nr 5: 

Jeśli oferent zaproponuje dodatkowe rozwiązanie na każdym obiekcie – czyli aktywną tubę głośnikową do wydawania 

komend poprzez operatora, aby spłoszyć intruza/osoby nieupoważnione do przebywania na terenie – uzyska jakieś 

dodatkowe punkty? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przyzna punkty wyłącznie wg kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego, w tym termin składania ofert wyznaczony na 02.02.2018 r. pozostają bez 

zmian. 

 

Z poważaniem 

Aleksandra Ściborowska 


