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Dotyczy: postępowania przetargowego „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z 
urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.” o numerze sprawy ZP/09/2020  
 
 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w 
postępowaniu dotyczącym „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z 
urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.” w trybie przetargu 
nieograniczonego wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 
  
Pytanie nr 1 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „urządzenia posiadające certyfikat CE, dopuszczone do 

obrotu na terenie RP. 

 

Pytanie nr 2 
 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis stanowi oczywistą omyłkę pisarską Zamawiającego, która jest 

zamieszczona tylko i wyłącznie na stronie zamawiającego w ogłoszeniu.  

W ogłoszeniu opublikowanym w BZP oraz w siedzibie Zabawiającego a także w siwz nie ma tego zapisu.  

 

Pytanie nr 3  

Dotyczy: Punkt 5.1.2 lit. c) SIWZ 
Wykonawca wskazuje, że rynek usług teleopiekuńczych, w tym usług świadczonych w projektach 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty medyczne opiera się o projekty 

realizowane w modelu usługowym, w którym monitorowanie podopiecznych realizowane jest przez 

wykonawców, którzy dostarczyli w wykonaniu zamówienia bransoletki lub inne urządzenia służące do 

teleopieki. Wg najlepszej wiedzy Wykonawcy, który będąc podmiotem medycznym jest wiodącym 
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dostawcą usług zdalnej teleopieki realizowanych za pomocą systemu informatycznego wynika, że 

jedynie jeden podmiot na polskim rynku usług teleopieki posiada w swoim portfolio więcej niż jedno 

zamówienie polegające na jednoczesnym dostarczeniu bransoletek oraz infrastruktury informatycznej 

(systemu do monitorowania). Tym samym jest to jedyny podmiot zdolny złożyć ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji Zamawiający w 

taki sposób kształtując warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej 

rażąco naruszył art. 7, ust. 1 ustawy Prawo zamówień czego skutkiem będzie sytuacja, w której brak 

jest możliwości zawarcia ważnej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę należytą weryfikację zdolności wykonawców do 

wykonania zamówienia, a jednocześnie dla zachowania wymaganej ustawą konkurencyjności 

postępowania Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia warunku określonego w pkt 5.1.2 lit. c) SIWZ i 

umożliwienie złożenia oferty wykonawcom, którzy mają w swoim portfolio wiele z sukcesem 

zrealizowanych projektów w przedmiocie teleopieki, ale jednocześnie nie zrealizowali więcej niż jednego 

projektu łączącego jednoczesną dostawę urządzeń do teleopieki oraz systemu informatycznego 

pozwalającego na ich monitorowanie. Przykładowo Wykonawca zrealizował jeden taki projekt, w którym 

dostarczył kompletną infrastrukturę hardware i software do monitorowania wraz z indywidualnymi 

urządzeniami do teleopieki dla 5000 jednoczesnych podopiecznych co po wielokroć przekracza ilość 

podopiecznych, których zamierza monitorować Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. 

Jednocześnie Wykonawca – zgodnie z trendem obecnym na europejskim rynku - ma w swoim portfolio 

kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem na rynku polskim i zagranicznym zamówień polegających na 

dostarczeniu indywidualnych urządzeń do teleopieki (bransoletek) oraz telemedycny, a także 

świadczeniu usługi ich monitorowania za pomocą własnego centrum monitoringu wykorzystującego 

system informatyczny posiadający status wyrobu medycznego. Wykonawca w związku z tym stoi na 

stanowisku, że posiadając takie doświadczenie ma – jako jeden z kilku wykonawców aktywnie obecnych 

na rynku usług teleopieki – wystarczającą wiedzę i doświadczenie do zrealizowania projektu, którego 

dotyczy niniejsze postępowanie.  

W związku z powyższym Wykonawca prosi o modyfikację warunku udziału w postępowaniu 

zdefiniowanego w pkt 5.1.2 lit c) SIWZ poprzez nadanie brzmienia:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 

dwa zamówienia polegające na dostawie łącznie co najmniej 150 szt. urządzeń do teleopieki, w tym co 

najmniej jedno z wykazanych zamówień dotyczyło jednoczesnej dostawy i instalacji oprogramowania do 

teleopieki wraz z podaniem rodzaju, dat i miejsca wykonania dostawy oraz załączeniem dowodów 

określających, iż dostawa została wykonana należycie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu na następujący: „Wykonawca 

spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa 

zamówienia polegające na dostawie łącznie co najmniej 150 szt. urządzeń do teleopieki, w tym co 

najmniej jedno z wykazanych zamówień dotyczyło jednoczesnej dostawy i instalacji oprogramowania do 

teleopieki wraz z podaniem rodzaju, dat i miejsca wykonania dostawy oraz załączeniem dowodów 

określających, iż dostawa została wykonana należycie”. 

 

 

 

         Z poważaniem 

 


