POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 3 grudnia 2021 roku.
PRM-V.6340.1.2021.MSR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania
ofert cenowych na serwisową obsługę pogwarancyjną, użytkowanego sprzętu wchodzącego w
skład systemu radiowego Państwowego Ratownictwa Medycznego obejmującego swym
zasięgiem teren woj. pomorskiego.
Obsługa serwisowa obowiązywała by od momentu podpisania umowy na okres 12 miesięcy i
zapewniała :
- telefoniczną pomoc techniczną konsultantów serwisowych (dla stanów awaryjnych 24 h na
dobę);
- identyfikację usterek i nieprawidłowości zdalnie przy pomocy łącza IP;
- utrzymanie stałej bazy części zamiennych z przeznaczeniem dla Systemu;
- użyczanie podzespołów zamiennych na czas wykonania naprawy;
- licencjonowane modyfikacje oprogramowania w ramach posiadanej wersji Systemu
(upgrade);
- 24-godzinny dyżur dla usuwania awarii;
- usuwanie awarii Systemu w miejscu jego instalacji (do 24 godzin);
- usuwanie uszkodzeń Systemu w miejscu jego instalacji (do 7 dni);
- dojazd serwisu do/z miejsca instalacji Systemu;
- w trakcie trwania umowy serwisowej zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów
związanych z naprawą sprzętu i wymianą uszkodzonych urządzeń.
W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni wymianę 20 kompletów
akumulatorów obsługujących system 12V 28Ah
Serwis urządzeń wchodzących w skład systemu zainstalowanego na terenie woj. pomorskiego
- siedziby Starostw Powiatowych, Dyspozytorni Medycznej Gdańsku i Słupsku
W tym:
Moduły Sterujące Radiotelefonem MSR5804 – 20 szt.,
- Radiotelefony Motorola DM 4600 - 20 szt.
- Radiotelefony ICOM IC-F5062 - 20 szt.
- Zasilacze Pulsar PSB15512110 - 40 szt.
- Konsole DGT 5810-10 – 10 szt.
- Rejestrator DGTNetCRR2 1 szt.
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W lokalizacjach:
lp. kod pocztowy miejscowość ulica nr
1. 83-300 Kartuzy Gdańska 26
2. 84-300 Lębork Czołgistów 5
3. 82-400 Sztum Mickiewicza 31
4. 83-100 Tczew Piaskowa 2
5. 83-200 Starogard Gdański Kościuszki 17
6. 83-400 Kościerzyna 3 Maja 9c
7. 89-600 Chojnice 31 Stycznia 56
8. 77-300 Człuchów Wojska Polskiego 1
9. 76-200 Słupsk Paderewskiego 5
10. 82-500 Kwidzyn Kościuszki 29b
11. 84-100 Puck Kolejowa 7b
12. 80-208 Gdańsk Orzeszkowej 1
13. 80-298 Gdańsk Harfowa 58
14. 80-810 Gdańsk Okopowa 21/27
15. 77-140 Podgórze g. Kołczygłowy powiat bytowski 6
16. 76-200 Słupsk Hubalczyków 1
17. 83-000 Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 16
18. 84-200 Wejherowo 3 MAJA 2
19. 81-824 Sopot 23 Marca 110
20. 81-353 Gdynia Władysława IV 12
21. 80-382 Gdańsk Beniowskiego 7
22. 82-200 Malbork Wybickiego 1
23. 82-100 Nowy Dwór Gdański Warszawska 53
Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
-Zapewnić realizacje zadania zgodnie ze standardem i opisem przedmiotu zamówienia
-Posiadać potencjał techniczny i osobowy, tj. dysponować osobą / osobami o merytorycznej
wiedzy i technicznych umiejętnościach w zakresie wykonania zadania
-Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy
-Wypełniona i podpisana oferta
-Pełnomocnictwo/upoważnienie w uzasadnionych wypadkach
Wymagania dodatkowe.
- Wymagany okres świadczenia usługi 12 miesięcy od podpisania umowy
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia.
- Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne;
- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców w
wyznaczonym przez siebie czasie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać
do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za
nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu;
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty;
- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o formie podpisania umowy na realizację zadania;
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- Wykonawca podpisze uzgodnioną treść umowy, przesłaną przez Zamawiającego w terminie
3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niepodpisania umowy w wymaganym terminie,
Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia zadania wybranemu Wykonawcy;
- Płatność zostanie zrealizowana przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;
- Kontakt w sprawie tel. 58 30 77 743.
Sposób przygotowania ofert.
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty
potwierdzający spełnienie warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert
należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wprm@gdansk.uw.gov.pl w
terminie do dnia 10.12.2021r.
Wiadomość powinna być zatytułowana: „ Serwisowa obsługa pogwarancyjna, użytkowanego
sprzętu wchodzącego w skład systemu radiowego Państwowego Ratownictwa Medycznego
obejmującego swym zasięgiem teren woj. pomorskiego.”
Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - „cena”.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym
zaproszeniu.

Dyrektor
Wydziału Państwowego Ratownictwa
Medycznego
Agnieszka Krzysiak
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