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Dotyczy:  

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

– ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto na 

dostawę opasek bezpieczeństwa – urządzeń do świadczenia usługi opieki 

na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Rybnik w wieku 

65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania 

całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – 

w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

 W toku ww. postępowania Zamawiający udziela następujących  odpowiedzi 

na złożone zapytania oraz udziela dodatkowych wyjaśnień i wprowadza niżej 

opisane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa opasek 

bezpieczeństwa -urządzeń dedykowanych do teleopieki a nie produktów 

pierwotnie skierowanych do masowego użytkownika, niezwiązanych 

z teleopieką nad seniorami (duża liczba zbędnych funkcjonalności 

niezwiązanych ideą opaski bezpieczeństwa, ekrany/ wyświetlacze, 

2022-19861 
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większa liczba przycisków) w krytycznych sytuacjach mogą powodować 

pomyłki i utrudniać wezwanie pomocy.  

Pytanie 2: Czy przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń z wyświetlaczem 

dostępnych na azjatyckich portalach aukcyjnych? np. 

https://www.alibaba.com/product-detail/Brand-New-Smartwatch-2G-SOS-

Emergency_1600180326822.html?spm=a2700.details.0.0.7053725ey99R

TY lub https://pl.aliexpress.com/item/1005004164001219.html, które nie 

są dedykowane do teleopieki?  

Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby opaski posiadały 

funkcjonalności podstawowe dla opasek bezpieczeństwa takie jak 

posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji.  

Przy obecnym zapisie Zapytania ofertowego wymóg będą spełniały także 

zwykłe zegarki typu „smartwatch” ponieważ posiadają wymienione przez 

Zamawiającego funkcje. 

Odpowiedź 1-3: W przypadku przycisku bezpieczeństwa Program „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej posługuje się 

również pojęciem: „guzika alarmowego, znajdującego się na opasce”. Zamawiający 

zgodnie z treścią zapytania ofertowego wymaga by przedmiot zamówienia spełniał 

wszelkie wymagania określone w ww. Programie, stąd Zamawiający doprecyzowuje, 

że przycisk bezpieczeństwa, którego naciśnięcie wywołuje wysłanie sygnału 

alarmowego musi być wyczuwalny – np. wypukły lub wyróżniony inną fakturą 

materiału – nie może mieć formy tylko wybranego obszaru na płaskiej, jednorodnej 

powierzchni, którego dotknięcie powoduje określony efekt, jak to jest 

np. w przypadku uruchamiania funkcji z wyświetlacza smartfonu. 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż stawiając w rozdziale II ust. 1 pkt 14 

wymaganie dotyczące opaski bezpieczeństwa na nadgarstek odnośnie języka 

komunikatów, wskazał, że oczekuje zaoferowania opaski, która będzie podawać 

komunikaty pisemne, jak i głosowe w języku polskim, a tym samym oczekuje, 

że opaska będzie miała możliwość wyświetlania komunikatów pisemnych. 

Zamawiający, biorąc pod uwagę docelową grupę seniorów, oczekuje zaoferowania 

opaski, która informacje wymagane (jak np. monitoring zużycia baterii) lub parametry 

dodatkowo oferowane (np. punktowane informacje o pulsie i saturacji) będzie 

przekazywać nie tylko do centrum monitoringu, ale również seniorowi, nie 

wymagając do tego celu dodatkowych urządzeń, które dopiero przy użyciu określonej 
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aplikacji pozwolą na zrealizowanie tych funkcjonalności, tj. odczytanie tych informacji 

przez seniora.  

Zamawiający nie zmienia treści zapytania ofertowego w zakresie pomiaru pulsu 

i saturacji – są to elementy nie wymagane, jednak dodatkowo punktowane, 

z powyższym zastrzeżeniem, że dane te są możliwe do odczytania przez seniora 

wprost z opaski.  

 

Pytanie 4: Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa usługa telecentrum winna być oparta 

na pracy wykfalifikowanego personelu medycznego. W tym zakresie 

standardem rynkowych jest oczekiwanie wykonywania świadczeń przez 

ratowników medycznych. Ponadto warunkiem uzyskania usługi 

gwarantującej spełnienie celów postępowania jest wymaganie, by 

oferowane urządzenie (opaska) była wyrobem medycznym, w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 

poz. 1565) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów 

medycznych.  

Z niepokojem można dostrzec praktykę rynkową polegającą na próbach 

oferowania zamawiającym urządzeń nie dedykowanych do ochrony 

zdrowia seniorów, urządzeń nabywanych na popularnych zagranicznych 

portalach aukcyjnych. Takie urządzenie nie gwarantują bezpieczeństwa 

użytkowania. Narażają zamawiającego na ryzyko odpowiedzialności  

w przypadku wystąpienia incydentów medycznych. Zwracamy uwagę na 

to, iż niniejszego postępowanie przetargowe dotyczy szczególnie 

wrażliwego obszaru dotyczącego zdrowia i życia obywateli. W ramach 

dobrych praktyk rynkowych dla usług teleopieki słusznie przyjęto 

założenie, iż jedynie urządzenia będące wyrobem medycznym dostarczają 

wiarygodnych i potwierdzonych badaniami odczytów parametrów oraz 

stanowią źródło informacji dla profesjonalnego personelu medycznego, 

ponadto profesjonalni wykonawcy na działający na rynku polskim spełniają 

ten wymóg.  

Dane przekazywane przez urządzenie stanowią podstawę do podjęcia 

właściwych decyzji przez ratowników medycznych, muszą być miarodajne 

i decydują o wezwaniu karetki bądź zaplanowaniu innego rodzaju 
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postępowania. Wyrób medyczny w przeciwieństwie do urządzeń nie 

będących wyrobami medycznymi zostały poddane procedurze oceny 

właściwej dla danego wyrobu oraz procedurze oceny zgodności która w 

pełni zaświadcza, że wyrób spełnia wszystkie wymagania odnoszących 

się do niego przepisów prawnych. Powyższe okoliczności gwarantują 

Zamawiającemu i beneficjentom korzystanie z bezpiecznych urządzeń, 

w żaden sposób nie zaburzają konkurencji, ponieważ na rynku istnieje 

kilku dostawców oferujących tego typu produkty, natomiast chronią przed 

produktami sprowadzanymi ze źródeł niewiadomego pochodzenia.  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że oferowany produkt 

ma być wyrobem medycznym.  

Odpowiedź 4: Zamawiający nie stawia wymagania, by oferowany produkt był 

wyrobem medycznym. 

 

Pytanie 5: Z uwagi na to, że osoby objęte usługą teleopieki będą osobami 

starszymi, które mogą mieć kłopot z podłączeniem urządzenia do 

ładowania metodą tradycyjną (przy użyciu kabla) – proszę o zmianę 

zapisów aby opaska miała możliwość ładowania wyłącznie prostą 

metodą bez połączenia opaski z ładowarką za pomocą kabla 

(indukcyjną).  

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań w ww. zakresie. 

 

Pytanie 6: Zamawiający wymaga dostarczenia opasek spełniających wymagania 

określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wobec powyższego prosimy 

o potwierdzenie, iż urządzenie powinno posiadać przycisk 

bezpieczeństwa SOS. Zgodnie bowiem z warunkami programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej być dostosowanym 

pod względem funkcjonalności i dopasowania dla osób w wieku 65 lat 

i  więcej oraz być jak najprostsza w obsłudze, czyli posiadać 

maksymalnie 1 przycisk na obudowie w centralnym i dobrze widocznym 

miejscu urządzenia oraz posiadać oznaczenie w alfabecie braille'a 

dla osób słabowidzących i niewidomych.  
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Podstawowym założeniem przyjętym dla tzw. „opaski bezpieczeństwa” 

jest jej prosta, skuteczność działania w sytuacji zagrożenia życia. Wyrób 

jest skierowany do osób starszych, tym samym wykorzystywanie 

produktów nie dedykowanych dla seniorów jest niezgodne z założeniami 

programu. W tym zakresie wskazujemy w szczególności na ryzyko 

dopuszczenia – poprzez nieuzasadnione obniżenie wymagań – 

zmodyfikowanych produktów oferowanych na popularnych 

zagranicznych portalach aukcyjnych (takie przypadki miały miejsce 

na rynku teleopieki). Dopuszczenie produktów pierwotnie skierowanych 

do masowego użytkownika, niezwiązanych z teleopieką nad seniorami 

(duża liczba zbędnych funkcjonalności niezwiązanych, ekrany/ 

wyświetlacze, większa liczba przycisków) w krytycznych sytuacjach 

mogą powodować pomyłki i utrudniać wezwanie pomocy. Takie działanie 

prowadzi do narażenia użytkowników opasek na niebezpieczeństwo dla 

ich zdrowia.  

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o potwierdzenie, iż oferowane 

urządzenie ma być zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej co oznacza obowiązek prostoty produktu. Wnosimy 

o potwierdzenie czy zatem opaska musi posiadania maksymalnie 1 

przycisku na obudowie w centralnym i dobrze widocznym miejscu 

urządzenia służący wyłącznie do wzywania pomocy nie zaś 

np. do nawigowania po menu urządzenia. 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia wymagań w ww. zakresie, doprecyzowuje je 

jedynie, jak podano powyżej w odpowiedzi na pytania nr 1 – 3. 

 

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie realizował usługę 

teleopieki w swoim centrum monitoringu. Przy obecnym zapisie możliwe 

jest zlecenie wykonawstwa poza swoje telecentrum przy jednoczesnym 

wykazaniu dysponowania własnym centrum monitoringu.  

Odpowiedź 7: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (rozdział III): „Zamawiający nie 

dopuszcza w niniejszym zamówieniu podwykonawstwa, w kluczowym zakresie, jakim 

jest dostawa opasek i prowadzenie centrum monitoringu.” 
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Pytanie 8: Proszę o uzasadnienie kryterium:  

możliwość komunikacji głosowej z rodziną lub z wybranymi osobami, 

tj. zapamiętania dodatkowych numerów i realizacji rozmów z tymi 

numerami  

bez limitu): maksymalnie 9 pkt, w tym za:  

– 1 lub 2 dodatkowe numery: 3pkt  

– 3 lub 4 dodatkowe numery: 6pkt  

– 5 i więcej dodatkowych numerów: 9 pkt. 

w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022 jasno wskazano, że przedmiotem finansowania 

jest opaska bezpieczeństwa nie zaś urządzenie do komunikacji z rodziną 

lub wybranymi osobami typu smartwatch, telefon etc. Wymóg postawiony 

przez Zamawiającego faworyzuje urządzenia stworzone do komunikacji 

skierowane do masowego użytkowania ograniczając tym samym ilość 

przyznanych punktów urządzeniom służącym do teleopieki.  

Odpowiedź 8: Zamawiający uznaje za istotny parametr możliwość porozumienia się 

przy pomocy opaski z większą ilością osób mogących w sytuacji kryzysowej udzielić 

seniorowi pomocy. 

 

Pytanie 9: Wykonawca zwraca się w wnioskiem o wyłączenie możliwości realizacji 

zamówienia w zakresie usługi teleopieki przez podwykonawcę.  

Uzasadnienie: Kluczowy element każdego zamówienia winny stanowić 

elementy o najwyższej wadze i znaczeniu, których wykonanie wymaga 

osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy. Jego kompetencje, 

doświadczenie oraz odpowiedzialność wobec Zamawiającego powinny 

stanowić gwarant wykonania tego elementu z należytą starannością, 

a w następstwie również całego przedmiotu zamówienia.  

Bez wątpienia takim elementem jest usługa teleopieki, świadczona przez 

cały 8-miesięczny okres realizacji projektu, w przeciwieństwie do zakupu 

oraz dostawy opasek, które są czynnościami jednorazowymi. Opaski 

stanowią jedynie narzędzie, dzięki któremu realizowany jest główny cel 

projektu, tj. zabezpieczenie zdrowia oraz życia osób pow. 65 roku życia.  
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To od pracy wykwalifikowanych pracowników centrum teleopieki będzie 

zależało zdrowie i życie seniorów biorących udział w projekcie. 

Podtrzymujemy zatem wniosek o wyłączenie możliwości korzystania 

z podwykonawstwa w zakresie usługi teleopieki. 

Odpowiedź 9: Analogicznie, jak w odpowiedzi na pytanie 7. Jednocześnie 

Zamawiający koryguje zawartą w pytaniu omyłkę – w ramach niniejszego 

zamówienia przewiduje się okres realizacji do końca roku 2022, czyli ok. 6 miesięcy, 

a nie 8, jak podano w pytaniu. 

Pytanie 10: Dotyczy warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

W Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 został nie tylko 

określony przedmiot wsparcia w postaci usługi Teleopieki SOS, który 

został sprecyzowany jako „udzielanie natychmiastowej pomocy 

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa”, ale również 

personel, jakim usługa ma zostać wykonana w postaci ratownika 

medycznego i/lub opiekuna medycznego i/lub pielęgniarki. Tak 

sprecyzowany przedmiot wsparcia oraz grupa osób mogących go udzielać 

prowadzi do wniosku, że usługa Teleopieki SOS jest traktowana jako 

świadczenie zdrowotne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 10) Ustawy 

o działalności leczniczej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi zaś 

działalność leczniczą, która jest w Polsce działalnością regulowaną 

i wymaga stosownego pozwolenia i wpisu do właściwego rejestru. 

W konsekwencji, w ocenie Wykonawcy, o zamówienie powinien móc 

ubiegać się oferent posiadający status podmiotu leczniczego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku 

oferent powinien dostarczyć wydruk księgi rejestrowej podmiotu 

leczniczego.  

Wobec powyższego wnosimy o:  

1) dodanie w rozdziale III Zapytania ofertowego dodatkowego warunku 

w postaci posiadania przez Wykonawcę realizującego czynności 

usługi opieki na odległość charakteru podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, wpisanego do Rejestru Podmiotów 
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Wykonujących Działalność Leczniczą i tym samym żądanie 

od oferenta dołączenia do oferty aktualnego wydruk z wymienionego 

wyżej rejestru, nie starszego niż 3 miesiące przed upływem terminu 

do składania oferty,  

2) o przyjęcie, iż o udzielenie zamówienia mogą starać się podmioty 

wspólnie ubiegające się o zamówienie pod warunkiem, że jeden z nich 

posiada ww. uprawnienia prowadzenia działalności leczniczej, chyba, 

że każdy z tych podmiotów wykonywać będzie usługi Teleopieki SOS, 

wówczas, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia 

do wykonywania działalności leczniczej,  

3) wymaganie od każdego Wykonawcy, który powinien posiadać status 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności leczniczej i tym samym żądanie dostarczenia aktualnej 

i opłaconej polisy. 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu, 

wymaganie posiadania polisy OC w zakresie świadczonych usług zawarte jest 

we wzorze umowy.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zawarcie umowy dotyczącej danych 

osobowych użytkowników i jej forma uzależnione będą od formy prawnej podmiotu, 

który zostanie wyłoniony w omawianym postępowaniu, stosownie do zakresu 

przewidzianego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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.U. UE L 119). W związku z powyższym w formularzu oferty w punkcie 

4.2) składając ofertę należy dopisać słowa: „jeżeli dotyczy”. 

 

Pytanie 11: Dotyczy warunków technicznych opasek bezpieczeństwa oraz ich 

funkcjonalności.  

W ocenie Wykonawcy, w zakresie warunków technicznych opasek 

bezpieczeństwa oraz ich funkcjonalności, oprócz wskazanych przez 

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym wymagań obowiązkowych oraz 
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fakultatywnych (dodatkowo premiowanych), istotne są również inne 

rozwiązania techniczne oraz funkcjonalności opasek, a to:  

1) posiadanie przez opaskę wyświetlacza,  

2) posiadanie przez opaskę jednego przycisku,  

3) ładowanie opaski w postaci indukcyjnej lub magnetycznej.  

 

Aby preferować wybór opasek spełniających te wymagania wnosimy 

o przyznanie tym rozwiązaniom dodatkowych punktów w ramach 

pozacenowych kryteriów oceny ofert, tym samy proporcjonalne 

zmniejszenie wagi przyznanej samej cenie, jak poniżej.  

 

Wyświetlacz  

Każdy z nas korzysta z telefonu. Większość, w tym również seniorzy, 

korzysta z urządzeń typu smartphone, które posiadają wyświetlacz. Dzięki 

temu mamy możliwość nie tylko komunikowania się ale i dostępu do 

podstawowych informacji takich jak aktualna data, godzina, a także 

możemy w sposób ciągły monitorować naładowanie baterii. Należy 

zauważyć, że co do zasad senior, który zdecyduje się używać opaskę 

bezpieczeństwa, będzie musiał zrezygnować z noszenia tradycyjnego 

zegarka. Z tego powodu warto zapewnić mu takie urządzenie, które 

pozwoli mu sprawdzić w dowolnym momencie aktualną datę oraz godzinę. 

Takiej możliwości nie ma w opaskach bez wyświetlacza, czyli 

„tradycyjnych”. Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający premiuje 

monitorowanie pulsu i saturacji, przy czym użytkownik opaski 

bez wyświetlacza nie będzie miał stałego dostępu do tych danych. Opaska 

z wyświetlaczem taki dostęp zapewnia w czasie rzeczywistym, co warto 

seniorowi zapewnić. Premiowanie wyświetlacza znakomicie koresponduje 

z oczekiwaniem wyrażonym w Informatorze przygotowanym 

przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej, a dokładnie w pytaniu 22 jako „Opaska może (…) 

spełniać więcej funkcji, co znacznie poprawi jej użytkowość”. W naszej 

ocenie preferowanie modelu opaski z wyświetlaczem nie stoi 

w sprzeczności z podstawowymi założeniami Programu Korpusu 

Wsparcia Seniorów na rok 2022, a wręcz przeciwnie stanowi dobrą 
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odpowiedź na oczekiwanie wyrażone w samym Programie oraz 

Informatorze, a przywołane powyżej. Należy również zauważyć, że 

opaska z wyświetlaczem jest mniej stygmatyzująca dla seniorów, aniżeli 

opaski „tradycyjne”. Nie każdy senior chce, aby jego znajomi, sąsiedzi, czy 

też bliscy wiedzieli, iż korzysta z takiej technologii. Uniknięciu tego ryzyka 

sprzyjają właśnie opaski z wyświetlaczami, które wyglądają, jak typowe 

zegarki typu smartwatch.  

Wobec powyższego wnosimy o rozszerzenie katalogu dodatkowych 

funkcjonalności opaski premiowanych punktami i przyznanie 

dodatkowych 10 punktów opaskom z wyświetlaczem, tym samym 

proporcjonalne zmniejszenie wagi przyznanej cenie.  

 

Jeden przycisk  

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazał w Programie Korpus 

Wsparcia Seniorów na rok 2022 iż „Opaska pod względem 

funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej 

powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden 

przycisk”. Nie negując możliwości użytkowania przez seniorów opaski 

posiadającej więcej niż jeden przycisk, wnosimy o preferowanie 

wymienionego wyżej rozwiązania i przyznanie opaskom 

posiadającym jeden przycisk dodatkowych 10 punktów, tym samym 

proporcjonalne zmniejszenie wagi przyznanej cenie. Dostrzegamy, tak jak 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej iż opaska posiadająca jeden 

przycisk sprzyja osiągnięciu zakładanego wyżej celu, czyli prostocie 

obsługi. 

 

Ładowanie w postaci indukcyjnej lub magnetycznej  

Odwołując się po raz kolejny do przyjętej przez Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej w Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 zasady, 

iż „Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób 

w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze (…)” 

wnosimy o preferowanie funkcjonalności opaski zapewniającej 

możliwość jej ładowania w postaci indukcyjnej lub magnetycznej i 
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przyznanie takim opaskom 5 punktów, tym samym proporcjonalne 

zmniejszenie wagi przyznanej cenie.  

Odwołując się do wieloletniego doświadczenia w zakresie świadczenia 

usług na odległość z wykorzystaniem urządzeń domowych wymagających 

cyklicznego ładowania, w ocenie Wykonawcy, za wskazanym wyżej 

rozwiązaniem przemawiają względy praktyczne takich rozwiązań 

i charakter tego zamówienia, a mianowicie skierowanie usług do seniorów 

wieku 65+. Samo ładowanie indukcyjne lub magnetyczne, 

w przeciwieństwie do ładowania tradycyjnego wymagającego 

każdorazowego podpinania kabla do portu opaski typu miniUSB, 

microUSB lub typu C, jest rozwiązaniem prostszym. Na uwagę zasługuje 

fakt, że osoby w wieku 65+ mogą mieć ograniczenia manualne, a zatem 

warto ich wyposażyć w rozwiązania minimalizujące takie niedogodności. 

Odpowiedź 11: W zakresie wyświetlacza – jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytania 1 

– 3 Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski z wyświetlaczem, opaski 

bez wyświetlacza nie spełniają postawionych wymagań – oferty obejmujące takie 

opaski zostaną odrzucone. 

Odnośnie przycisku bezpieczeństwa – Zamawiający również w odpowiedzi 

na pytania1 – 3 doprecyzował jak należy rozumieć to określenie; nie wprowadza 

dodatkowych wymagań co do maksymalnej liczby przycisków, nie zmienia kryteriów 

oceny ofert w tym zakresie.  

W zakresie sposobu ładowania opaski: Zamawiający zmienia wymagania określone 

w rozdziale II ust. 1 pkt 6 – wymaga dostarczenia wraz z każdą opaską urządzenia 

do jej ładowania: indukcyjnego, magnetycznego lub standardowego (wymagane jest 

dostarczenie pełnego kompletu umożliwiającego ładowanie sprzętu – stosownie 

do zaoferowanej wersji). Jednocześnie Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny 

ofert w tym zakresie. 

Odpowiednia zmiana zostanie naniesiona w opisie przedmiotu zamówienia 

zawartym w umowie. 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymagania dodatkowej 

sygnalizacji poprzez wibrację w zakresie funkcji opisanych w rozdziale II ust. 1 pkt 

15. 
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Dodatkowo Zamawiający w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w punkcie 11 formularza oferty wprowadza wymaganie 

podania dla każdego wiersza zawartej w tym punkcie tabeli, który z Wykonawców 

zrealizował dane zamówienie, analogicznie jak to jest w tabeli w zawartej w punkcie 

3 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego (wzór oświadczenia). 

 

Niniejsze odpowiedzi na pytania, wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia 

stanowią integralną część zapytania ofertowego.   

 

Zamawiający informuje, że aktualny pozostaje przedłużony  termin składania 

ofert do dnia 8 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. 

  

 

 


