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Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.04.2022 ,,Dostawa opasek bezpieczeństwa i 

świadczenie całodobowej usługi opieki na odległość dla mieszkańców Sochaczewa 65+ w 

2022 roku ” 

 

   Pytanie nr.1  

,,wnosimy o potwierdzenie, iż: 

 • przedmiotem zamówienia są opaski bezpieczeństwa dedykowane do celów   telemedycyny, 

nie zaś dostawa smartwatchy? 

        • przedmiotem zamówienia nie są dostawy urządzeń posiadających wyświetlacz?” 

ODPOWIEDŹ  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł funkcje obligatoryjne, 

 tj. 

,, − przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS 

 − detektor upadku 

 − zdalna lokalizacja uczestnika Programu co najmniej w przypadku wywołania sygnału SOS 

za pomocą przycisku na opasce oraz w przypadku zarejestrowania przez opaskę upadku 

 − zasięg działania obejmujący zarówno mieszkanie uczestnika Programu, jak i najbliższe 

otoczenie poza domem (lokalizator GPS) 

 − możliwość komunikacji z centralnym systemem informatycznym systemu teleopieki 

(odbieranie i inicjowanie połączeń) 

 − funkcje monitorujące podstawowe parametry życiowe  

− komunikaty w języku polskim informujące o włączeniu i wyłączeniu opaski, konieczności 

naładowania baterii przed całkowitym rozładowaniem 

 − wodoodporność IP 66 

 − rodzaj zapięcia – prosty w obsłudze, z możliwością samodzielnej regulacji długości paska 

 − zestaw powinien zawierać instrukcję obsługi w języku polskim ” 

W przekonaniu Zamawiającego wymagane w opisie przedmiotu zamówienia funkcje 

urządzenia  obejmują zarówno funkcjonalności podstawowe dla opasek bezpieczeństwa takie 

jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiar funkcji monitorujących podstawowe 

parametry życiowe, ponadto Zamawiający obligatoryjnie wymaga także innych w/w 

funkcjonalności opaski, które znacznie poprawiają ich skuteczność  nie zawężając  wymagań  

do minimum  trzech wybranych funkcji (zapisy w Programie  ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 

2022 ). 

 Ponadto  Zamawiający podkreśla, iż przedmiotem zapytania ofertowego jest opaska 

bezpieczeństwa, a nie smartwatch. 

 



 

Pytanie nr.2  

 ,,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 dedykowany 

tylko do wezwania pomocy, nie służący przy tym do sterowania dodatkowymi funkcjami opaski 

jak np. nawigowanie po menu urządzenia” 

ODPOWIEDŹ  

Oferowane urządzenie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego powinno być proste w 

obsłudze. Zamawiający nie wymaga posiadania przez opaskę maksymalnie 1 przycisku na 

obudowie. Urządzenia powinny być jak najprostsze w obsłudze- natomiast w naszej opinii nie 

jest to równoznaczne z tym ,że powinno posiadać max. jeden przycisk. 

Zamawiający w wymaganiach dla opasek jasno określa : przycisk bezpieczeństwa – sygnał 

SOS, zapis ten wyraźnie wskazuje, iż przycisk SOS dedykowany jest jedynie do wezwania 

pomocy. 

Pytanie nr.3  

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 doprecyzowanie czy, Zamawiający wymaga aby opaska miała możliwość ładowania prostą 

metodą bez połączenia opaski z ładowarką za pomocą kabla (indukcyjną) 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w wymaganiach dla opasek bezpieczeństwa określa :  

,,Urządzenia muszą być wyposażone w ładowarkę  

lub stację dokującą z funkcją sygnalizacji ładowania/naładowania, z parametrami sieci energetycznej na 

terenie RP (napięcie, format wtyczki)”  

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby opaska miała możliwość ładowania 

indukcyjnego. 


