
 

 

 

DOA/251/09/EW/2020 

Węgorzewo, dnia  09.07.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawy 

(podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Zamawiający: 

 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, 

 ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo,  

tel. (87) 427 27 66, fax (87) 427 27 85 

 e-mail: kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl 

 

 

 zaprasza do składania ofert  

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi 

polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego  

terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania 

Operatora Systemu oraz sygnałów uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów 

Uszkodzeniowych Operatora. 

Obiekty wskazane przez Abonenta Operatorowi do realizacji to: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 

Psychiatryczny Rudziszki z siedzibą w Rudziszki 5, 11-600 Węgorzewo oraz obiekty szpitalne w 

Węgorzewie znajdujące się przy ul. Generała Józefa Bema 24 tj.: 

Budynek Główny Szpitala „A”, budynek OLZN „F” i budynek administracyjny „B” 

 

Transmisja alarmów pożarowych realizowana będzie poprzez : 

a) łącza podstawowego – tor radiowy na częstotliwości przyznanej na wyłączność przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej 

b) łącza dodatkowego – analogowa, komutowana linia telefoniczna PSTN 
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2.     Termin realizacji zamówienia:  

Ustala się termin wykonania zamówienia od dnia 01.09.2020 r. do 31.08.2024r. 

 

3. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:  

a) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy,  

       b)   Podpisany wzór umowy. 

 

4. Warunki realizacji zamówienia: 

1./      Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną usługą  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas jej 

wykonywania:  

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania ( Dz.U. Nr 143,poz. 1002 z późn. zmianami ) 

b) Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 

Dz.U. Nr. 109, poz. 719 z późn. zmianami) 

2./ Transmisja alarmów pożarowych realizowana będzie poprzez : 

a) łącza podstawowego – tor radiowy na częstotliwości przyznanej na wyłączność przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej 

b) łącza dodatkowego – analogowa, komutowana linia telefoniczna PSTN 

 Koszt  urządzeń transmisji alarmów połączonych do centrali Państwowej Straży 

Pożarnej w Węgorzewie. 

  Koszt miesięcznego zapewnienia  kontroli nad centralką pożarową i systemem 

monitoringu połączonego z centralą szpital z centralą znajdującą się w Państwowej 

Straży Pożarnej w Węgorzewie. 

 



 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty  

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

b) Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę wykonawcy 

 Cenę brutto oferty zawierającą wszelkie koszty 

 Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia 

 Do oferty można dołączyć referencje. 

c) Formularz oferty winien być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 

6 . Kryteria oceny oferty:  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:  

- cena - 100 %  

a) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszty materiałów, opłaty i 

należne podatki. 

b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

 

7.  Wymagania dotyczące wykonawców: 

 Posiadają Zgodę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na 

prowadzenie monitoringu pożarowego na jej terenie. Ocenę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty kopii 

dokumentu potwierdzającego uzyskanie zgody na prowadzenie działalności będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania na terenie podległym KPPSP w Węgorzewie. 

 

 

 

 



 

 

8.  Wymagania dla systemu transmisji alarmu: 

1.Urządzenia  do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU)  

zainstalowane przez Wykonawcę  muszą posiadać certyfikaty zgodności z  normą 

zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009). 

2. System  musi  zapewnić  możliwość  zmiany  ilości  użytkowników  bez  wpływu  na  jakość  

transmisji,  w momencie wystąpienia problemów w transmisji, układ powinien zapewnić 

generowanie sygnału błędu, 

3. Urządzenia  do  transmisji  alarmów  muszą  spełniać  Polskie  Normy  dotyczące  

sprawdzania  interfejsów  systemu transmisji, kompatybilności elektromagnetycznej, 

badań środowiskowych, 

4. System  musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej określone w opracowaniu pt.:  ”Ramowych  wymagania  organizacyjno-

techniczne    dotyczące  uzgadniania  przez  Komendanta Powiatowego  (Miejskiego)    

Państwowej  Straży  Pożarnej, sposobu  połączeń  urządzeń  sygnalizacyjno-alarmowych  

sytemu  sygnalizacji  pożarowej  z  obiektem  Komendy    Państwowej  Straży  Pożarnej      lub  

Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w budynkach Szpitala wskazanym  przez  

właściwego  miejscowo  Komendanta  Powiatowego  (Miejskiego)  Państwowej  Straży 

Pożarnej”   

 

Uwagi ogólne: 

1. Wykonawca usługę będzie realizował całodobowo we wszystkie dni tygodnia, 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  usług  objętych  przedmiotem  umowy  z  

należytą starannością i zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i przepisami prawa 

w tym: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

961) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zmianami). 

3. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie  koszty związane z 

uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu transmisji alarmu oraz z jego utrzymaniem w 

pełnej sprawności technicznej w okresie trwania umowy, 



 

 

4. Wykonawca winien zapewnić możliwość całodobowego zgłaszania przez Zamawiającego 

(telefon, fax itp.) wszelkich usterek i awarii systemu oraz przystąpić do ich usuwania do 1 

godziny od otrzymania zgłoszenia, 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania systemu alarmowego ppoż wszystkich 

budynków Szpitala Psychiatrycznego SO ZPZ w Węgorzewie w  stałej  sprawności  technicznej,   

z  wyjątkiem  przerw  niezbędnych  do  wykonywania  czynności konserwacyjno-naprawczych. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram uruchomienia systemu transmisji 

alarmu, tak aby  Państwowa Straż Pożarna w Węgorzewie potwierdziła sprawność systemu na 

dzień podpisania umowy z Zamawiającym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zasady zapewnienia ciągłości  transmisji  sygnału 

alarmu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Państwowej Straży Pożarnej (COAP 

PSP) w okresie przejmowania istniejącego sytemu alarmowego jak i przekazywania 

następnemu wykonawcy po wygaśnięciu umowy. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1. Terminowego  przekazania  systemu  transmisji  alarmu  do  eksploatacji  i  zapewnienia  jego  

odbioru  przez właściwe służby Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Zabezpieczenia dokumentacji monitorowania chronionych obiektów Zamawiającego. 

3.Całodobowe monitorowania systemu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych 

obiektów. 

4. Utrzymania w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego 

objętego umową . 

5. Przystąpienia do usuwania awarii najpóźniej do 1 godziny od momentu jej zgłoszenia, 

6. Przyjmowania zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

7. Informowanie Działu Technicznego na bieżąco o problemach i wszelkich awariach 

związanych z działalnością systemu oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu, 

8. Opracowania i dostarczenia niezbędnej instrukcji postępowania dla pracowników 

Zamawiającego.  



 

 

9. Przeprowadzenia  szkolenia  pracowników  Zamawiającego  zatrudnionych  w  obiektach  

wymienionych poniżej w obsłudze zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu. 

 

9 . Miejsce i termin składania ofert:  

a) Ofertę należy złożyć w sposób dogodny dla Wykonawcy, za pośrednictwem: 

poczty na adres podany we wstępie lub drogą elektroniczną na adres 

kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl lub dostarczyć  do Sekretariatu Szpitala, 

Budynek Administracyjny B, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, do dnia  17.07.2020r. do 

godz. 11.00. 

Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/ osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b)  Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej (oględzin), jako czynności 

pomocniczej, stanowiącej cenną wskazówkę umożliwiającą skalkulowanie ceny oferty oraz 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

c)  Zamawiający udostępni dokumentację techniczną, będącą w jego posiadaniu, potrzebną 

dla prawidłowego skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

odstąpienia od wyboru Wykonawcy w ramach ogłoszonego Zapytania Ofertowego oraz 

unieważnienia postępowania ofertowego, bądź uznania, że postępowanie ofertowe nie dało 

rezultatów. W przypadkach, o których mowa powyżej Zamawiający nie jest zobowiązany 

podać przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia odszkodowawcze. 

 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

za pośrednictwem poczty e`mail, poczty lub telefonicznie.  

 

12. Termin ważności składanych ofert powinien wynosić 30 dni od zakończenia terminu 

składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu 
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związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

13. W toku postępowania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty 

wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie 

skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 

14. Osoby upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

 

Józef Byliński – Starszy inspektor do spraw BHP i P. POŻ – 87 427 27 66 wew. 118 

Waldemar Gutowski – kierownik działu technicznego  87 427 27 66 wew. 117 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:  
 

1/ Załącznik nr 1– Formularz oferty, 
3/ Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w 
Węgorzewie, 
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, kontakt: brocki@gptogatus.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie przez 
Operatora na rzecz Abonenta usługi polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów 
pożarowych II stopnia do odpowiedniego  terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów 
Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz sygnałów 
uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych Operatora, 



 

 

prowadzonym w trybie przetargu zapytania ofertowego, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986  z późn. zm.),  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
8) posiada Pani/Pan: 
8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 
8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , 
8.3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO , 
8.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
9.1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
9.2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 2o RODO, na 
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 


