
 Nadleśnictwo Kolbudy

                                                                                                                                          

Nadleśnictwo Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy
tel.: +48 58 682 73 95, fax: +48 58 682 62 57, e-mail: kolbudy@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl

Kolbudy, 18.01.2023

Zn. spr.: SA.270.124.2022

 
Wszyscy wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe – Nadleśnictwo Kolbudy poniżej przekazuje treść zapytania, które wpłynęło 

w dn. 17.01.2023 oraz odpowiedzi. 

T R E Ś Ć  Z A P Y T A N I A:

Dot.: postępowania na „Usługa ochrony fizycznej budynku biurowego i zaplecza 

magazynowo - garażowego oraz całodobowy monitoring siedziby Nadleśnictwa Kolbudy 

przy ul. Osiedle Leśników 15 w Kolbudach”, nr referencyjny SA.270.124.2022.

1.W nawiązaniu do zapisów SWZ oraz udzielonej w dniu 17.01.2023 r, 

odpowiedzi na pytania wykonawców zwracamy uwagę, iż udzielona przez Państwo 

odpowiedz na pytanie nr 1: cyt.

„Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy zarówno GI SUFO 

jak i USI SUFO” jest dla nas niezrozumiała, prosimy o jej doprecyzowanie poprzez 

jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga realizacji usługi przez grupy 

interwencyjne posiadające status SUFO oraz Centrum Monitorowania Alarmów 

posiadające status uzbrojonego stanowiska interwencyjnego?

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje, pozwalające na doprecyzowanie 

wymagań Zamawiającego.
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Dla realizacji usługi całodobowego monitorowania istniejącego elektronicznego 

systemu alarmowego w budynku biurowym Zamawiającego, wykonawca musi 

dysponować:

 Grupami interwencyjnymi o statusie SUFO

 Centrum Monitorowania Alarmów.

Dla doprecyzowania zadań poszczególnych formacji, grupy interwencyjne 

wykonują zadania weryfikacji sygnału alarmu oraz podejmują interwencje w sytuacji 

stwierdzonego zagrożenia w obiekcie. Ich definicja została określona w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie 

zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji i brzmi:

„grupa interwencyjna”: co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, 

którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego 

informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie 

chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w 

formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, 

obiektu lub urządzenia”

Z kolei uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI) to stanowisko najczęściej 

zlokalizowane w siedzibie przedsiębiorcy realizującego usługi ochrony osób i mienia, 

posiadającego status SUFO, które za pomocą specjalistycznego oprogramowania, 

odbiera wszelkie sygnały z lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu 

(Centrum Monitorowania Alarmów).

USI (pracownik CMA) dysponuje grupami interwencyjnymi, wydając im polecenia, 

dotyczące podjęcia interwencji, bądź innych czynności związanych z zabezpieczeniem 

chronionych obiektów. Jego ustawowa definicja również zawarta jest w cytowanym 

wyżej rozporządzeniu i brzmi:

„uzbrojone stanowisko interwencyjne”: co najmniej jednego uzbrojonego 

pracownika ochrony, który po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów 

alarmowych sygnalizujących zagrożenie podejmuje decyzję o rodzaju środków 

niezbędnych do jego usunięcia.

Metodyka uzgadniania planów ochrony, wydana przez Komendę Główną Policji 

stanowi, iż realizacja usługi monitorowania sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji 

włamania przez przedsiębiorcę posiadającego status SUFO, wymaga realizacji przez 

grupy interwencyjne i uzbrojone stanowisko interwencyjne.
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2.Ponownie wnosimy o rozważenie możliwości obniżenia wysokości ZNWU z 5% 

do 2%.Dla uzmysłowienia kosztu, jaki ciążyć będzie na wykonawcy, przedstawiamy 

hipotetyczną wysokość ZNWU, przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy z ubiegłego roku. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy w 2022 r. wynosiło 

brutto 29451,12. W okresie obowiązywania nowej umowy tj. 36 miesięcy, kwota 

całkowita umowy wyniosłaby:

29451,12 x 36 m-cy = 1060240,32 zł z czego znwu w wysokości 5% stanowi 

kwotę 53012,02 zł

Wykonawcy, de facto tytułem realizacji usługi, po odprowadzeniu do US podatku 

VAT pozostaje kwota miesięcznie w wysokości 23944 zł netto z której to kwoty musi 

pokryć koszt wynagrodzeń pracowników.

Zamrożenie przez okres 36 miesięcy kwoty stanowiącej 121,4% otrzymywanej 

kwoty jest dla wykonawców dużym obciążeniem.

O D P O W I E D Ź:

Ad. 1. Dla realizacji usługi całodobowego monitorowania istniejącego elektronicznego 

systemu alarmowego w budynku biurowym Zamawiającego, Wykonawca musi 

dysponować: 

1) Grupami interwencyjnymi o statusie SUFO, 

2) Centrum Monitorowania Alarmów. 

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Nie ma możliwości zmiany 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z poważaniem

Tomasz Kaliszewski
Z-ca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/
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