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ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD 

KWOTY 130 000 ZŁ NETTO 

na dostawę opasek bezpieczeństwa z funkcjami telemetrycznymi urządzeń do 

świadczenia opieki na odległość na rzecz osób starszych oraz świadczenie usługi 

obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość. 

 

1. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń z funkcjami telemetrycznymi, proszę 

o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby opaski posiadały funkcjonalności podstawowe dla 

opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa SOS oraz pomiaru pulsu 

i saturacji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wymagane jest spełnienie co najmniej trzech funkcji 
opaski spośród wymienionych w programie „Korpus wsparcia seniorów” tj.: 

 przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,  

 detektor upadku,  

 czujnik zdjęcia opaski,  

 lokalizator GPS,  

 funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  

 funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).  
 

2. Czy zamawiający przewiduje odrzucenie oferty wykonawcy, który złożył w ofercie nieprawdziwe 

informacje lub ofertę z rażąco niską ceną? 

Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przepisy p.z.p., tak w zakresie 

weryfikacji rażąco niskiej ceny, odrzucenia oferty, jak również w zakresie środków ochrony 

prawnej. Nie ma więc możliwości wezwania wykonawcy na tej podstawie prawnej do wyjaśnień 

z powodu podejrzenia rażąco niskiej ceny. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z 11.09.2019 r. dalej p.z.p., przepisy ustawy stosuje się do udzielania 

zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub 

przekracza kwotę 130.000 złotych, przez zamawiających klasycznych. Niniejsze postepowanie 

nie przekracza kwoty określonej w ustawie. Zatem w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy 

k.c. oraz wewnętrzne uregulowania dotyczące udzielania zamówień publicznych wyłączonych 

spod reżimów p.z.p. i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych.  

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że przycisk bezpieczeństwa SOS ma służyć wyłącznie do wzywania 

pomocy, a nie posiadać dodatkowych funkcji np. nawigacja po menu urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego warunku (program „Korpus wsparcia seniorów” nie 

zawiera wytycznych w tym zakresie) Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania 

dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze. 

 

4. Prosimy o doprecyzowanie czy, Zamawiający wymaga aby opaska została dostarczona 

w oryginalnym pudełku razem z kompletną ładowarką (kabel ładujący oraz adapter zasilający). 

Odpowiedź: Opaska powinna być dostarczona w oryginalnym pudełku razem z kompletną 

ładowarką 
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5. Mając na uwadze szczególny charakter świadczonych usług prosimy również̇ o potwierdzenie 

jakości realizowanych usług poprzez zadanie dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających 

zgodność działania wykonawcy z normami ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 

Wykonawcy. Powyższe normy ustanawiają wzorce dobrych praktyk dotyczących środków kontroli 

bezpieczeństwa informacji. W przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia z przetwarzaniem 

szczególnie wrażliwych danych osobowych (dane na temat zdrowia). Zatem powyższe standardy 

w naszej ocenie stanowią minimalne odniesienie dla poziomu wymagań w tym zakresie. Brak 

określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji może prowadzić do rażącego 

naruszenia prawa w toku wykonywania zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana jest 

obligatoryjność wykazania certyfikatów ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego warunku w tym zakresie. 

6.  

Dotyczy ocena ofert w kryterium doświadczenie; w kryterium Zamawiający będzie przyznawał 

dodatkowe punkty, jeżeli wykonawca wykonywał lub stale wykonuje przez okres co najmniej roku 

zamówienie, rozumiane jako dostawa sprzętu i całodobowy monitoring jego użytkowników 

wykraczający ponad minimalny wymóg - prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o usługi na wykonane 

lub wykonywane przez okres co najmniej roku o wartości min 120 tys. na rzecz różnych 

Zamawiających, w ramach różnych umów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kryterium doświadczenie chodzi o usługi 

wykonywane w ramach różnych umów. 

 

7. Z uwagi na charakter programu Korpus Wsparcia Seniora, który dedykowany jest osobom 

niesamodzielnym, proszę o doprecyzowanie rodzaju ładowania urządzenia wymaganego przez 

Zamawiającego, które jest kluczową czynnością wpływającą na korzystanie przez seniorów – 

uczestników projektu z opaski. Osoby starsze mają problem z podłączeniem urządzenia do 

ładowania metodą tradycyjną (przy użyciu kabla). Proszę zatem o wyjaśnienie czy, Zamawiający 

wymaga aby opaska miała możliwość ładowania prostą metodą indukcyjną? Metoda indukcyjna jest 

szeroko dostępną metodą ładowania opasek, które jest wykorzystywane również w opaskach 

bezpieczeństwa. Ponadto, zapisy w programie Korpus Wsparcia Seniora „ Opaska pod względem 

funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w 

obsłudze (..)”, wskazuje wprost na konieczność wykorzystania prostych produktów, dedykowanych 

Seniorom. Prosimy zatem o doprecyzowanie sposobu ładowania 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa sposobu ładowania urządzenia. 

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby opaska w momencie użycia przycisku SOS lub wykrycia upadku 

oraz bezruchu wysyłała automatycznie powiadomienie do centrum monitoringu wraz z linkiem 

geolokalizacyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby opaska bezpieczeństwa była połączona z usługą 

operatora pomocy, tak aby w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie 

guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwiło połączenie się ze stale gotową do 

interwencji centralą. 
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9. Czy Zamawiający przewiduje płatność z góry za realizację zamówienia? 

Odpowiedź: Zapłata za dostarczenie opasek bezpieczeństwa nastąpi po dostarczeniu w/w 

urządzeń. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu należycie wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. Zapłata za miesięczny abonament kompleksowej usługi obsługi systemu będzie 

następować co miesiąc na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenie usług obsługi systemu za 

dany miesiąc z dołu, od dnia objęcia usługą, z uwzględnieniem ilości dni faktycznego 

świadczenia usługi 

 

 

 

 

Sporządził:        Kierownik Zamawiającego: 
 
Marta Szostak        Irena Kasprzycka 
Inspektor ds. zamówień publicznych     Dyrektor Miejskiego 
         Ośrodka Pomocy Społecznej 
         w Iławie 
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