
 

 

Otwock, dn. 12.02.2019r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

  

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy  

do Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i świadczenie usługi monitorowania transmisji 

sygnałów w okresie 24 miesięcy. 

 

Monitorowanie transmisji sygnałów, w okresie 24 miesięcy, z lokalnego systemu 

sygnalizacji pożaru w budynku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

przy ul. Prusa 1/3 i transmisja alarmu pożarowego urządzeniem transmisji alarmu do 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku będzie polegała na: 

1. Zapewnieniu kompletnego zestawu urządzeń nadawczo- odbiorczych  

do komunikacji sygnałów urządzenie transmisji alarmów UTA pomiędzy obiektem 

budynku SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku a centralą 

monitoringu, 

2. Monitorowaniu dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z UTA   

i przekazywaniu ich do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w  Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku,  

3. Serwisowaniu technicznym urządzeń sygnałowych UTA w obiekcie SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i usuwaniu powstałych awarii, 

4. Tworzeniu baz danych otrzymywanych i przekazywanych sygnałów i ich bezpłatna 

aktualizacja, 

5. Przyjmowaniu, rejestrowaniu i przekazywaniu do SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku wydruku zdarzeń z monitoringu pożarowego, 

który będzie zawierał: 

• Pożar I stopnia 

• Pożar II stopnia 

• Uszkodzenie centrali 

• Sabotaż 

• Zaniki napięcia w centrali 230 V 

• Test linii telefonicznej 



 

 

6. Zapewnieniu całodobowego kontaktu w celu zgłoszenie niesprawności instalacji  

i urządzeń, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy. Kontakt będzie się 

obywał za pomocą połączenia telefonicznego oraz wysyłania wiadomości e-mail. 

 

Pozostałe postanowienia umowne: 

 

1) Przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

2) Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru do zawartej umowy i podpisane przez przedstawiciela Szpitala  

i Wykonawcy. 

3) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru. 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  20 luty 2019 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl ), sekretariat Szpitala 

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Termin realizacji:  wykonanie instalacji do 08 marca 2019 r. 

Monitorowanie: 24 miesiące od daty wykonania 

instalacji 

5. Załączniki:   wzór umowy 

6. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

7. Faktura VAT:   płatna w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury  

i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 
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