
 

Urząd Dozoru Technicznego 

Ul. Szczęśliwicka 34 

02-353 Warszawa  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

       
Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi 
monitoringu sygnałów alarmowych SSWiN oraz monitoringu wizyjnego w Oddziale Urzędu Dozoru 
Technicznego przy ul. Kotsisa 3 w Gorzowie Wielkopolskim.  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i mienia Zamawiającego oraz stałego dozoru elektronicznego sygnałów alarmowych, 
realizowanego przez Centrum Monitorowania Alarmów wraz z podejmowaniem interwencji przez 
specjalistyczne grupy interwencyjne Wykonawcy w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. 
Kotsisa 3 w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Zakres usług obejmuje: 
1) Montaż i podłączenie urządzeń przekazujących sygnał alarmu do stacji monitorowania alarmów 

wraz z aktywacją; 
2) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych oraz na doraźnej bezpośredniej ochronie fizycznej przez 
grupy interwencyjne w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim: 
a) 16 godzin w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 7:00, 
b) 24 godziny w dni ustawowo wolne od pracy. 

3) Monitoring wizyjny w centrum monitorowania (drogą internetową): 
a) 16 godzin w dni powszednie, w godzinach od 15:00 do 7:00, 
b) 24 godziny w dni ustawowo wolne od pracy. 

4) Załogę interwencyjną: 
a) 24 godziny w dni powszednie, 
b) 24 godziny w dni ustawowo wolne od pracy. 

 
Usługa monitorowania realizowana będzie za pośrednictwem urządzenia nadawczego Wykonawcy - 

nadajnika radiowego lub GSM/GPRS dostarczonego, zamontowanego i utrzymywanego w ciągłej 

sprawności technicznej i funkcjonalnej umożliwiającej prawidłową realizację umowy w trakcie jej 

obowiązywania - Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.  

Urządzenie nadawcze będzie zapewniało automatyczny, cykliczny test jego łączności z Centrum 

Monitorowania Alarmów (dalej CMA), a comiesięczny raport/wydruk sygnałów będzie stanowił 

załącznik do faktury za usługę monitorowania.  

Opłata miesięczna za usługę monitorowania obejmuje nieograniczoną ilość przyjazdów Grupy 

interwencyjnej do chronionego obiektu, także w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego 

wezwania/interwencji spowodowanej wadliwą pracą elektronicznych systemów zabezpieczeń lub 

omyłkowym załączeniem systemu przez użytkowników Zamawiającego i brakiem telefonicznego 

odwołania alarmu w CMA Wykonawcy, za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.  

W ramach abonamentu miesięcznego ochrona fizyczna obiektu będzie prowadzona do czterech godzin 
od przyjazdu grupy interwencyjnej. Powyżej czwartej godziny ochrona będzie płatna według stawki 
roboczogodziny grupy interwencyjnej przedstawionej w Formularzu ofertowym. 



Termin realizacji:  
Wariant A – Umowa 24 miesiące - od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 r.    
Wariant B – Umowa 12 miesięcy - od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2020 r. 
 
Prosimy o złożenie oferty dla Wariantu A i Wariantu B. 
 
Zamawiający podejmie decyzję odnośnie wyboru wariantu po otrzymaniu ofert. 
 
 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku zbycia lub 
wyłączenia z eksploatacji chronionego obiektu). 
 
Dodatkowe wytyczne i wymagania zawarte zostały w załączniku do zapytania ofertowego – Istotne 
postanowienia umowy. 
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : dorota.wielgoszynska@udt.gov.pl 

 

Zamawiający zaleca zapoznanie się z charakterystyką urządzeń/instalacji w godz. 9-15, po uprzednim 

umówieniu wizyty z Panią Dorotą Wielgoszyńską tel (95) 73 37 852 email: 

dorota.wielgoszynska@udt.gov.pl 

 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy 

zakupowej OPEN NEXUS wypełniając odpowiednie pozycje (rubryki) w systemie oraz załączając 

wypełnione Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy wariant A i wariant B.  
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