Wieluń, 27.05.2022 r.

Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
ul. Okólna 7
98-300 Wieluń

Odpowiedzi nr 2 na pytania do zapytania ofertowego
na zadanie pn.: Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa oraz
świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu
całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieluniu
Nr sprawy: MGOPS.261.38.2022

Pytanie 1
zgodnie z art. 16 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, podmiot publiczny, jest obowiązany zapewnić możliwość
przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów
elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu
działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji
elektronicznej. Podmiot taki udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą,
spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. W związku z § 2. 1.
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych prosimy
o dopuszczenie składania ofert przez platformę ePUAP lub na wskazany adres e-mail,
co jest zgodnie z art 781 Kodeksu cywilnego, który definiuje warunki zachowania
formy elektronicznej czynności prawnej, natomiast §2 określa wprost, iż
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem
woli złożonym w formie pisemnej. Prosimy o umożliwienie składania ofert przez
ePUAP, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający udzieli odpowiedzi na
pytania 2 dni przed terminem składania ofert, co uniemożliwia złożenie oferty
w wersji pisemnej z uwzględnieniem odpowiedzi lub ewentualnych zmian

w postępowaniu. Aby oferta dotarła w terminie kurierem, musi być wysłana 27.05,
Zamawiający rezerwuje sobie czas na udzielenie odpowiedzi do 29.05 (niedziela).
Odpowiedź:
1. Zamawiający przewiduje pisemną formę składania ofert.
2. W związku z upływem terminu do udzielania odpowiedzi w dniu wolnym od pracy,
Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 01.06.2022 r. do
godz.12.00.
Pytanie 2
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, większa liczba przycisków) w krytycznych sytuacjach mogą
powodować pomyłki i utrudniać wezwanie pomocy.
Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zaproszeniu do złożenia oferty pkt.2
Pytanie 3
Czy przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń z wyświetlaczem dostępnych na
azjatyckich portalach aukcyjnych? np. https://www.alibaba.com/product-detail/BrandNew-Smartwatch-2G-SOSEmergency_1600180326822.html?spm=a2700.details.0.0.7053725ey99RTY lub

https://pl.aliexpress.com/item/1005004164001219.html, które nie są dedykowane
do teleopieki?
Odpowiedź:
Nie. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zaproszeniu do złożenia oferty pkt.2
Pytanie 4
Proszę o potwierdzenie, że usługi w warunku wiedza i doświadczenie mają dotyczyć
wykonywania usługi teleopieki za pomocą opasek bezpieczeństwa wraz z dostawą
urządzeń oraz trwać min. 6 miesięcy .
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem zamówienia termin realizacji usługi teleopieki za pomocą opasek
bezpieczeństwa wraz z dostawą urządzeń określony jest w pkt.4 Zaproszenia do
złożenia oferty.

Pytanie 5
Proszę o potwierdzenie, ze usługi w kryterium oceny ofert mają dotyczyć wykonywania
usługi teleopieki za pomocą opasek bezpieczeństwa wraz z dostawą urządzeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do złożenia oferty pkt.2
Pytanie 6
Prosimy o weryfikację kryterium oceny ofert Funkcjonalność opaski pkt 2 funkcja
ładowania. Zamawiający w wymaganiach obligatoryjnych określił, że opaski mają być
ładowane indukcyjnie lub magnetycznie lub ładowarka z kablem ładującym.
Ładowanie magnetyczne wymaga kabla ładującego (złącze POGO). W kryteriach
oceny ofert Zamawiający przyznaje punkty za wymaganie obligatoryjne czyli
indukcyjne lub magnetyczne, czyli za obligatoryjne spełnianie wymagań. Prosimy
o potwierdzenie, ze punkty w kryterium ładowanie zostaną przyznane za ładowanie
indukcyjne – innowacyjne, bardziej zaawansowane technologicznie, a przede
wszystkim łatwiejsze w obsłudze, bez konieczności połączenia urządzenia
jakimkolwiek kablem. Przyznanie punktów w kryterium jakościowo-funkcjonalnym
ma racjonalne i obiektywne uzasadnienie, punktuje urządzenia, które są bardziej
dostosowane do ich obsługi przez osoby starsze.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia treści zapytania ofertowego bez zmiany
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, ze zatrudnienie ratowników medycznych w telecentrum
należy wykazać na dzień składnia ofert.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty pkt 4.1, podpunkt 3.
Pytanie 8
Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę centrum całodobowego
monitoringu posiadającego stałą siedzibę i odpowiedni potencjał organizacyjnotechniczny i kadrowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza
podwykonawstwa w zakresie prowadzenia telecentrum.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje podwykonawstwa.

