
ZOW.332.27.2020       Lublin, dnia 23.11.2020r. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie informuje, że w postępowaniu   prowadzonym na 

podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1843 t.j.) pn. Usługa  teleopieki dla 400 uczestników projektu „SOS dla Seniora”, finansowanego 

z budżetu Gminy Lublin, w dniach 17.11.2020 r., 18.11.2020 r. i 19.11.2020 r. wpłynęły zapytania, na 

które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy: SIWZ; Rozdział XVI. Ocena ofert. Ad. 3) W kryterium „Centrum przetwarzania danych” 

przyznane będą punkty w następujący sposób: 

 posiadany aktualny certyfikat ISO 22301 na usługi cloud i kolokacji – 5 pkt 

 posiadany aktualny certyfikat ISO 27001 na usługi cloud i kolokacji – 5 pkt 

 posiadany aktualny certyfikat co najmniej TIER 2 dokumentacji i infrastruktury centrum 

przetwarzania danych – 5 pkt 

W związku ze wskazanym kryterium oceny ofert pragniemy poinformować, że Certyfikaty dotyczące 

norm jakości, w tym ISO informują o wprowadzonych standardach/ systemach w przedsiębiorstwie.  

W orzecznictwie KIO prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym nie wolno punktować oferty za 

posiadanie certyfikatu ISO. Popularne w tej materii jest orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej  

z 5 grudnia 2008 r. (KIO/UZP 1362/08), w którym Izba wskazała, że kryteria oceny ofert mają być 

związane z przedmiotem zamówienia. Jak stanowi art. 91 ust. 3 PZP kryteria oceny ofert nie mogą 

dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 

finansowej. W ocenie KIO przyznanie punktacji za posiadanie lub wdrażanie certyfikatów ISO (np. 9001 

i 14000) jest w rzeczywistości przyznaniem punktów za właściwość ekonomiczną Wykonawcy, gdyż 

zarządzanie jakością jest własnością ekonomicznie wymierną danego przedsiębiorstwa.  

Orzeczenie pozostaje aktualne w obecnie obowiązującym stanie prawnym ponieważ zgodnie z art. 91 

ust. 3 pzp: Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem o możliwość usunięcia - z kryteriów oceny ofert 

kryterium opisanego w pkt 3) „Centrum przetwarzania danych” 

Alternatywnie przy braku usunięcia z kryteriów oceny ofert kryterium opisanego w pkt 3 Centrum 

przetwarzania danych – zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o możliwość modyfikacji zapisów 

SIWZ w tym zakresie, tak aby przyznawane były punkty za spełnienie określonych przez 

Zamawiającego zabezpieczeń i standardów bezpieczeństwa, a nie za certyfikaty. 

Nie zawsze spełnienie wszystkich wymaganych zabezpieczeń, procedur i standardów potwierdzone jest 

certyfikatem. 

Proces certyfikacji jest dość czasochłonny i kosztowny, według najlepszej wiedzy Wykonawcy, na 

terenie Polski funkcjonuje jeden podmiot posiadający łącznie wszystkie certyfikaty opisane w danym 

kryterium oceny ofert. 

W związku z powyższym zasadna jest modyfikacja kryterium oceny ofert w pkt 3 Centrum 

przetwarzania danych – polegająca na ocenie i przyznaniu punktów za wykazanie się przez Wykonawcę 



dysponowaniem Centrum Przetwarzania Danych, które spełnia warunki i poziom wymagany dla 

uzyskania certyfikacji Tier 2 oraz ISO 22301, bez żądania przedłożenia certyfikatów i przyznawania 

punktacji za certyfikaty. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji SIWZ; Rozdział XVI. Ocena ofert. Ad. 3) W 

kryterium „Centrum przetwarzania danych” 

W ocenie z Zamawiającego certyfikatów ISO wydawanych przez certyfikowane organizację nie 

można zastąpić innymi dokumentami, rzetelnie stwierdzającymi posiadane zabezpieczenia. Zdaniem 

Zamawiającego nie można bazować na samokontroli organizacji, jej dokumentach i regulacjach 

wewnętrznych, nawet przy deklarowaniu, że posiada równoznaczne lub lepsze zabezpieczenia. 

Przytoczone orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2008r. sygn. akt: 

KIO/UZP 1362/08 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Przedmiotem zamówienia są usługi 

wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 

marca 2004r, co do których Zamawiającego nie obowiązuje zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na 

podstawie właściwości Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 2 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 3. Tabeli, że “części opaski mające 

kontakt z skórą są antyalergiczne”. Zgodnie z definicją w słowniku języka polskiego, słowo 

“antyalergiczny” oznacza, że jest “stosowany w leczeniu alergii”. Naszym zdaniem, Zamawiającemu 

chodziło o słowo “hipoalergiczny”, czyli zgodnie z powszechnie przyjętą definicją “nie wywołujący 

alergii”. 

Wnioskujemy o poprawienie zapisu, ze względu na brak dostępnych urządzeń spełniających zasadę 

antyalergiczności. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ rozdz. III ust. 3.2. punkt 3. Materiał wykonania – części 

opaski mające kontakt z skórą są hipoalergiczne. 

Zamawiający zmienia zapis w umowie § 4 ust. 3 Materiał wykonania – części opaski mające 

kontakt z skórą są hipoalergiczne. 

 

Pytanie nr 3 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 7.8. Tabeli wskazuje, że opaska 

powinna posiadać “czujnik zdjęcia i założenia opaski”. W naszej ocenie oraz rozeznaniu rynku, istnieje 

tylko jeden dostawca opasek, który może spełnić to wymaganie, co wskazuje na znaczące ograniczenie 

konkurencyjności. Ponadto z naszego doświadczenia w obsłudze urządzeń do teleopieki (ponad 1000 

podopiecznych), taki czujnik nie wnosi, żadnej merytorycznej wartości do jakości wykonywanego 

świadczenia usługi Teleopieki, ponieważ podopieczni bardzo indywidualnie podchodzą do kwestii 

noszenia opaski - są osoby, które noszą ją cały czas oraz takie, które opaskę noszą tylko wychodząc z 

domu. Zmuszanie / informowanie podopiecznych o konieczności noszenia opasek, ma skutek odwrotny 

do zakładanego. 



Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu ze względu na ograniczenie konkurencyjności oraz brak 

faktycznych przesłanek, że wskazywana funkcjonalność ma znaczenie dla jakości świadczonej usługi 

teleopieki 

Odpowiedz  

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji (SIWZ) rozdział III ust. 3.2. pkt. 7 

ppkt 8. 

 

Pytanie nr 4 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 8 Tabeli wskazuje na konieczność 

posiadania przez opaskę komunikatów głosowych. W naszej ocenie oraz rozeznaniu rynku, bardzo 

szczegółowy opis komunikatów głosowych, wskazuje wyłącznie na jednego dostawcę opasek, co 

powoduje znaczące ograniczenie konkurencyjności. 

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania opasek, które nie będą komunikowały głosowo: 

 włączenia/wyłączenia w przypadku gdy opaska posiada ekran LCD (aktywny lub wygaszony 

wyświetlacz informuje, że opaska jest włączona lub wyłączona), 

 stanu baterii w przypadku gdy opaska posiada wyświetlacz LCD (poziom baterii jest 

wyświetlany na ekranie) 

 o połączeniu do centrum jeżeli po ustanowieniu połączeniu będzie słyszany tradycyjny sygnał 

połączenia telefonicznego (głośnik będzie aktywowany w momencie uruchomienia SOS). 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji (SIWZ) rozdział III ust. 3.2. pkt. 8. 

 

Pytanie nr 5 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 12.1 Tabeli wskazuje na 100% pokrycie 

zasięgiem sieci terenu Miasta Lublin. W naszej ocenie jest to punkt niemożliwy do spełnienia, ponieważ 

sieć GSM oraz urządzenia posiadają ograniczenia zasięgu, tak jak każde urządzenie działające na sieci 

GSM jak np. telefon komórkowy. Takie urządzenia nie posiadają zasięgu np. w garażach podziemnych 

lub mogą mieć utrudniony zasięg w głębi mieszkania w kamienicy, ze względu na strukturę budynku 

(np. grubość ścian). Jednocześnie, żaden operator telekomunikacyjny GSM w Polsce nigdy nie jest w 

stanie zapewnić 100% pokrycia przez 100% czasu, ze względu na ograniczenia w infrastrukturze, 

czasowe wyłączenia serwisowe masztów telekomunikacyjnych bądź też występujące awarie 

infrastruktury. 

Wnioskujemy o doprecyzowanie tego zapisu o ograniczenia infrastrukturalnych i organizacyjnych 

operatorów GSM oraz ograniczeń wynikających ze specyfikacji urządzeń (niewielkie urządzenia z 

małymi antenami) i miejsca przebywania podopiecznego poza zasięgiem sieci GSM. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji (SIWZ). 

Zasięg sieci 100% miasta Lublin oznacza zasięg sieci GSM obejmujący teren w granicach 

administracyjnych miasta Lublin. Wykonawca winien  wybrać takiego operatora lub operatorów 

telekomunikacyjnych GSM którzy zapewnią dostępność usługi dla wszystkich użytkowników 

zamieszkałych w granicach administracyjnych miasta Lublin. Jeżeli urządzenie (Opaska) proponowane 



przez Wykonawcę nie zapewni zasięgu wewnątrz mieszkania użytkownika, Wykonawca na własny 

koszt zainstaluje dodatkowe urządzenia umożliwiająca prawidłową łączność użytkownika opaski  z 

telecentrum. 

 

Pytanie nr 6 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 13 Tabeli wskazuje na bezpłatne 

przekazanie 4 szt. opasek. 

Wnioskujemy o doprecyzowanie: 

 Na podstawie jakich przepisów podatkowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu opaski w 

formie bezpłatnej? Czy będzie to darowizna? 

 Doprecyzowanie zapisu z uwzględnieniem przepisów podatkowych, ponieważ podmioty 

działające komercyjnie, nie mogą niczego udostępniać bezpłatnie a co najwyżej w ramach 

jednej ze składowych zamówienia (np. abonamentu teleopieki). 

Odpowiedź 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opaski np. na podstawie umowy użyczenia.  Opaski 

będą podlegały zwrotowi po zakończeniu umowy. Wykonawca może przekazać opaski w inny 

nieodpłatny sposób. 

 

Pytanie nr 7 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 15 i 16 Tabeli wskazuje na obsługę 

Centrum Teleopieki przez ratownika medycznego lub ratownika (w myśl Ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej “Ustawą”). 

W naszej ocenie, Zamawiający nie dokonał w tym miejscu prawidłowej analizy przedmiotu 

przytoczonej Ustawy. Kompetencje ratownika (w domyśle niemedycznego) sprowadzają się wyłącznie 

do czynności wchodzących w skład kwalifikowanej pierwszej pomocy, która jest wykonywana 

fizycznie na miejscu zdarzenia oraz jest zamkniętym katalogiem czynności opisanych Art. 14 Ustawy. 

W przypadku usługi teleopieki, ratownik, który zgłoszenia odbiera zdanie ? nie ma możliwości 

pojawienia się na miejscu zdarzenia. Ponadto ratownik (niemedyczny) nie posiada uprawnień do wglądu 

do dokumentacji medycznej oraz nie ma uprawnień do przeprowadzania oceny stanu zdrowia 

podopiecznego/pacjenta. Odmiennie od ratownika (niemedycznego), ratownik medyczny posiada 

szeroki wachlarz uprawnień, w szczególności ocena stanu zdrowia, czy też oznaczanie parametrów 

krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń 

zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz.U. 2019 poz. 2478). 

Ratownik Medyczny ma szerokie kompetencje wynikające z przepisów prawa, a w szczególności 

wynikające z procesu kształcenia, który trwa min. 6 semestrów i zawiera aż 2 tysiące 415 godzin 

kształcenia teoretycznego oraz 960 godzin zajęć praktycznych. Kształcenia ratownika (niemedycznego) 

trwa zaledwie 66 godzin. 

Wnioskujemy (1) do Zamawiającego o usunięcie możliwości obsługi Centrum Teleopieki przez 

ratownika (niemedycznego), ponieważ wyłącznie ratownik medyczny posiada uprawnienia oraz 

stosowne kompetencje do obsługiwania Centrum Teleopieki w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

podopiecznego. 



W punkcie 3.2. podpunkt 16 Tabeli, Zamawiający wskazał, że czynności, które będą podejmowane 

przez pracowników będą obejmowały “5. wezwanie pomocy”. W takim przypadku, pracownik (w 

domyśle ratownik/ratownik medyczny zgodnie z aktualną treścią SIWZ) musi dokonać oceny stanu 

zdrowia (zagrożenia) podopiecznego. Gdyby tak nie było, to pracownik ten byłby wyłącznie 

niewykwalifikowanym medycznie operatorem call center, przełączającym połączenia telefoniczne z 

Centrum Teleopieki do 112. To powoduje znaczne wydłużenie drogi do udzielenia profesjonalnej 

pomocy na miejscu zdarzenia (medycznej lub niemedycznej). 

Teleopieka jest świadczeniem zdrowotnym, ponieważ wypełnia wszelkie przesłanki zapisane Ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - przede wszystkim: 

 “10) świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących” 

 “Art. 3. 1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te 

mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.” 

Wnioskujemy (2) o ograniczenie możliwości prowadzenia Centrum Teleopieki wyłącznie do 

zarejestrowanych podmiotów leczniczych z dwóch powodów: 

1. Zgodnie z Art. 16. 1. Ustawy o działalności leczniczej: “Działalność lecznicza jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.” 

2. Ratownik medyczny w myśl (Art. 11. 3. Ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym) 

może być poza tzw. “systemem” zatrudniony wyłącznie w podmiotach leczniczych. 

Ustawodawca nie nadał ratownikowi medycznemu, statusu wolnego zawodu i nie może on 

prowadzić własnej praktyki tak jak lekarz czy pielęgniarka a swoje czynności może wykonywać 

wyłącznie w określonych Ustawą podmiotach. 

W tym miejscu chcielibyśmy również podnieść, że dane zbierane w ramach usługi teleopieki - takie jak 

np. pomiar tętna czy informacja o stanie zdrowia, stanowią na gruncie przepisów o ochronie danych 

osobowych, dane wrażliwe, co do przetwarzania których uprawniony jest ograniczony krąg osób i 

podmiotów. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, co do zasady nie może opierać się o zgodę 

osoby, których dane dotyczą, jeśli jej wyrażenie warunkuje wykonanie usługi (Wytyczne WP259 grupy 

Roboczej art. 29 przyjęte dnia 10.04.2018 r,) a pozostałe przesłanki legalności przetwarzania danych 

osobowych wrażliwych również ograniczają katalog możliwych administratorów tych danych. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji SIWZ w Rozdziale III punkcie 3.2. 

podpunkt 15 i 16. Zatrudnienie  w centrum teleopieki przynajmniej ratownika lub ratownika 

medycznego  podyktowane jest   wymogiem  posiadania przez  osobę  wyznaczoną do obsługi w 

telecentrum minimalnej wiedzy, a nie stanowiskiem  na jakim ta osoba będzie zatrudniona. 

Usługa "SOS dla Seniora" realizowanego w ramach projektu: „Usługa teleopieki dla 400 

uczestników projektu „SOS  dla Seniora”, finansowanego z budżetu Gminy Lublin” wymaga 

wypełnienia formularza i wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą. Jest to warunek niezbędny do 

udziału w w/w projekcie realizowanym jako system pomocy środowiskowej w celu wsparcia starszych 

osób. Odmowa udzielenia wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości weryfikacji 

kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzić do niezakwalifikowania do udziału w projekcie. 

Powyższe nie warunkuje wykonania usługi medycznej, a jedynie weryfikuje kwalifikowalność 

uczestników do objęcia dodatkową opieką. 

Administrator danych osobowych (ADO) został określony w obowiązku informacyjnym, 

stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej. Klauzula informacyjna określa również zakres 



danych, sposób ich przetwarzania i udostępniania, reguluje także szczegółowo prawa i obowiązki osoby, 

której dane dotyczą w ramach uczestnictwa w projekcie. 

W ramach umowy powierzenia przetwarzania danych Wykonawca może wystąpić do ADO o 

wyrażenie zgody na  podpowierzenie przetwarzania danych w celu umowy głównej. 

Z uwagi na powyższe ograniczenie uczestnictwa w projekcie do podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą jest niezasadne. 

 

Pytanie nr 8 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.2. podpunkt 21 Tabeli wskazuje, na konieczność 

zwrotu danych po zakończeniu Umowy. Jeśli usługa ma charakter pomocy również w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia oraz wymaga zdalnej oceny stanu zdrowia podopiecznego i podjęcia decyzji, 

czy stan ten wymaga wezwania pogotowia bądź innych działań doraźnych, to na gruncie przepisów 

prawa stanowi formę udzielania świadczeń zdrowotnych, zatem powinna być realizowana przez 

podmiot leczniczy. Podmiot leczniczy zaś zobowiązany jest do dokumentowania przebiegu udzielonych 

form świadczeń w dokumentacji medycznej, która stanowi jego własność i nie podlega udostępnieniu 

(poza przesłankami wskazanymi w Ustawie o prawach pacjenta). Tym bardziej dokumentacja taka nie 

może podlegać zwrotowi. W trakcie realizacji usługi Teleopieki zbierane są wrażliwe dane osobowe 

podopiecznych, a działanie takie musi posiadać przesłankę prawną wskazaną w RODO. 

Wnioskujemy o doprecyzowanie wskazanego punktu o przepisy związane z przetwarzaniem danych 

osobowych przez podmioty lecznicze na gruncie przepisów RODO oraz Ustawy o prawach pacjenta. 

Odpowiedź 

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, pod warunkiem, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 

inaczej. 

 

Pytanie nr 9 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.3 i 3.4. wskazuje na konieczność zatrudnienia osób 

przy wykonywaniu zlecenia na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie w odniesieniu do 

ratownika medycznego, Zamawiający nie dokonał oceny konieczności zatrudnienia na podstawie 

wymogu stawianego Zamawiającemu przez przepisy Art. 29. ust. 3a. Ustawy PZP. Zgodnie z opinią 

Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-

archiwalne/opinia-dotycz aca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp): „ustawodawca regulując brzmienie tego 

artykułu miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego 

zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie 

zawierało cechy stosunku pracy. [...]” 

W przypadku czynności wykonywanych przez ratownika medycznego nie dochodzi do spełnienia 

przesłanek do zawarcia Umowy o pracę, ponieważ nie zostanie spełniony warunek pracy pod 

kierownictwem pracodawcy (Art. 22. § 1. Kodeks Pracy), ponieważ Zgodnie z Art. 11. 2 Ustawy o 

Ratownictwie medycznym „Ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej oraz z należytą starannością.” – jeżeli więc ratownik medyczny nie wykonuje swoich 

czynności pod zwierzchnictwem lekarza, zachowuje w takim przypadku autonomiczność w 

podejmowaniu decyzji i nie można stwierdzić, że wykonuje swoje czynności pod kierownictwem 

pracodawcy. 



Wnioskujemy o wykreślenie wymogów stawianych w punkcie 3.3. i 3.4 SIWZ w odniesieniu do 

ratowników medycznych, którzy będą obsługiwali zgłoszenia od podopiecznych w Centrum Teleopieki. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji SIWZ w rozdziale III w punkcie 3.3. 

i 3.4. Wskazując na konieczność zatrudnienia osób na umowę o pracę Zamawiający nie wskazuje 

stanowiska na jakim osoba będzie zatrudniona,  a jedynie określa formę zatrudnienia i poziom 

minimalnej wiedzy.  

 

Pytanie nr 10 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie XVI. Ocena ofert. podpunkt Ad 4. (wygląd 

zewnętrzny / estetyka opaski) i Ad 5 (intuicyjność / łatwość obsługi) 

Wnioskujemy o wskazanie, czy w komisjach oceniającej będą zasiadały osoby wykształcone w kierunku 

bądź też wykazujący się wieloletnim doświadczeniem (eksperci) z dziedziny wzornictwa 

przemysłowego, sztuk pięknych, użytecznością przedmiotów elektronicznych? Ile osób będzie 

uczestniczyło w komisjach? Czy komisja będzie dokonywała oceny porównawczej urządzeń, czy też 

jedno po drugim? Czy w komisjach znajdują się niezależni eksperci spoza podmiotu Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji SIWZ w rozdziale XVI. Ocena ofert. 

podpunkt 4 i podpunkt 5. Wśród członków komisji przetargowej są pracownicy Zamawiającego mający 

zdolność z racji wykształcenia i doświadczenia  zawodowego ocenić estetykę opaski a także możliwości 

jej obsługi przez przyszłych użytkowników.  

 

Pytania nr 11 

W Specyfikacji (SIWZ), Zamawiający w punkcie 3.6 wskazuje na konieczność udostępnienia 

Zamawiającemu aż trzech kompletów opasek w celach testowych tzn. sprawdzenie zgodności 

parametrów i działania z wymaganiami określonymi w pkt. 3.2. SIWZ. 

Wnioskujemy o udzielenie  odpowiedzi z jakiego powodu Zamawiający potrzebuje aż trzech urządzeń 

do testów? W celu dokonania przedmiotowej oceny Zamawiającemu powinno wystarczyć jedno 

urządzenie i w naszej ocenie, przeznaczanie aż 3 urządzeń, które po testach staną się urządzeniami 

używanymi o niskiej wartości rynkowej, jest niewspółmierne do konieczności przetestowania przez 

Zamawiającego oceny wymogów, które to Zamawiający z powodzeniem może dokonać z 

wykorzystaniem jednej sztuki urządzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w specyfikacji (SIWZ) w rozdziale III punkcie 3.6. 

 

Pytanie nr 12 

W naszej ocenie w pkt. 18 Specyfikacji błędnie wpisano Zamawiający zamiast Wykonawca - prosimy o 

zmianę. Poniżej błędna treść: 



Jednoczesna obsługa połączeń przychodzących : Zamawiający musi zatrudnić wystarczającą liczbę 

pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie – tzw. kolejkowanie połączeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji (SIWZ) rozdział III ust 3.2 pkt 18 i we wzorze umowy 

§ 4 pkt 18 na: 

„Jednoczesna obsługa połączeń przychodzących Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę 

pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie – tzw. kolejkowanie połączeń.” 

 

Pytanie nr 13 

Proszę o informację, czy dopuszczone jest szkolenie on-line – szczególnie rekomendowane w okresie 

epidemii? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza szkolenie on-line, tylko w przypadku gdy   prowadzone w  ten sposób 

szkolenie  zapewni skuteczne przekazanie informacji przyszłemu użytkownikowi opaski. 

 

Pytanie nr 14 

Proszę o informację, co w przypadku rezygnacji z projektu lub zgonu użytkownika? Jak wygląda proces 

odnowienia i przekazania opaski kolejnemu użytkownikowi? Czy proces odbioru i przekazania opaski 

nowemu użytkownikowi jest po stronie Wykonawcy, co znacznie zwiększa koszty projektu i 

jednocześnie ułatwia dostęp do realizacji zamówienia podmiotom miejscowym. 

Odpowiedź 

W przypadku opisanym w pytaniu Wykonawca odbiera opaskę od dotychczasowego 

użytkownika i po odnowieniu może ją wydać kolejnemu użytkownikowi. 

 

Pytanie nr 15 

Proszę o informację, czy pod uwagę przy ocenie ofert jest punktowana cena netto czy brutto? 

Odpowiedź 

Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający punktuje cenę brutto. 

 

Pytanie nr 16 

Proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych od Podopiecznych i odbiór kart 

pacjenta, niezbędnych do uruchomienia teleopieki? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku 

realizacji powyższego przez Wykonawcę, znacznie zwiększa to koszt projektu. Praktyką rynkową jest 

przekazywanie wypełnionych kart przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane teleadresowe przyszłych użytkowników. 

Wykonawca kontaktuje się z użytkownikiem celem uzyskania informacji niezbędnych do uruchomienie 

usługi teleopieki.  



Pytanie nr 17 

Wnosimy o dodanie do Umowy par 4  pkt. 11  ust 2 zapisu: 

wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę urządzeń w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

usterki wynikającej z potwierdzonej przez Wykonawcę wady ukrytej opaski. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść: specyfikacji (SIWZ) rozdział III ust 3.2 pkt 11 ppkt 2 i we wzorze 

umowy § 4 pkt 11 ust 2 na poniższy 

„Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę urządzeń w ciągu dwóch dni roboczych od momentu 

zgłoszenia usterki. Uznanie usterki wymaga wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą” 

 

Pytanie nr 18 

W umowie (analogicznie jak w Specyfikacji) jest błąd w par 4 pkt. 18 tj.: błędnie wpisano Zamawiający 

zamiast Wykonawca - prosimy o zmianę. Poniżej błędna treść:  

Jednoczesna obsługa połączeń przychodzących: Zamawiający musi zatrudnić wystarczającą liczbę 

pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie – tzw. kolejkowanie połączeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść: specyfikacji (SIWZ) rozdział III ust 3.2 pkt 18 i we wzorze 

umowy § 4 pkt 18 na poniższy 

„Jednoczesna obsługa połączeń przychodzących Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę 

pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie – tzw. kolejkowanie połączeń.” 

 

Pytanie nr 19 

W naszej ocenie par 9 pkt 3 ppkt 1 i 2 jest niezgodny z prawem, gdyż w przypadku odstąpienia 

Zamawiający powinien zwrócić wszystkie zakupione opaski, a w przypadku braku wszystkich 

zakupionych na podstawie umowy opasek, Wykonawca może żądać zapłaty w cenie podanej w ofercie 

od Zamawiającego za opaski jakie nie zostały zwrócone - prosimy o zmianę tego punktu; 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść umowy poprzez dodanie w § 9 w pkt 3 zdania drugiego w 

brzmieniu:  Ponadto Zamawiający  zwróci Wykonawcy  wszystkie zakupione opaski, a w przypadku 

ich braku zapłaci za utracone sztuki wg ceny  zawartej w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 20 

Wnosimy o usunięcie w Umowie par. 11 pkt. 3, bądź dodanie maksymalnej wysokości kar na poziomie 

40%, ponieważ hipotetyczna wysokość kar przekracza koszt 100% miesięcznej kwoty usługi teleopieki. 

Kara jest niewspółmierna do zaistniałej sytuacji. Zapis ten jest jednostronny (zabezpiecza w skrajny 

sposób interes Zamawiającego). Dodatkowo należy zastrzec, że brak zasięgu nie może być traktowany 

jako nieprawidłowe działanie opaski, co nie jest prawdą; 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis umowy poprzez oddanie w § 11 ust 1 pkt 3 treści oznaczonej lit b 

w brzmieniu 

„ b) łączna wartość kary za awaryjność opasek nie może przekroczyć 40% kwoty brutto miesięcznej 

faktury”. 

 

Pytanie nr 21 

Proszę o jasną informację w jaki sposób i kto ocenia nieprawidłowe działanie opaski. Jak sami Państwo 

wiecie, często seniorzy zgłaszają niezasadne problemy z urządzeniem. W umowie i SIWZ nie ma jasno 

wskazanych kwalifikacji niepoprawnego działania urządzenia; 

Odpowiedź 

Za awarię opaski Zamawiający uznaje jej działanie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia  

(§4 umowy) sposób weryfikacji opisany jest w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy. 

 

Pytanie nr 22 

Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego spadku pojemności baterii (SWIZ pkt 11) i adekwatnych 

zapisów w Umowie, o zapisy dotyczące weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Wykonawcę. Jak sami 

Państwo wiecie, często seniorzy zgłaszają niezasadne problemy z urządzeniem. Szczególnie w 

przypadku zgłoszeń dotyczących pojemności baterii powinno być zdalnie potwierdzone przez 

Wykonawcę, przed przyjęciem zgłoszenia. Bardzo często problem można rozwiązać 

poinstruowaniem dot. poprawności ładowania. Automatyczne naliczanie kar w przypadku 

niezweryfikowanych zgłoszeń związanych z hipotetyczną awarią urządzenia lub spadkiem pojemności, 

nie zabezpiecza Wykonawcę a wręcz w sposób skrajny zabezpiecza Zamawiającego. 

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi z myślą również o stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Pojemność baterii rejestrowana jest w stacji monitorowania. Wykonawca może zdalnie określić 

stopień naładowania. W razie wątpliwości Wykonawca potwierdza stan faktyczny z raportem stacji. 

 

Pytanie nr 23 

Ad.5 Stopień ochrony - minimum IP67 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Opaska musi posiadać stopień ochrony gwarantowany przez 

obudowę urządzenia na poziomie (International Protection Rating) IP65 lub wyższym". Taki stopień 



ochrony pozwala na pełną ochronę pyłoszczelną oraz ochronę przed strugą wody o intensywności 12,5 

l/min laną z każdej strony. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis w specyfikacji (SIWZ) bez zmian. Zamawiający nie zgadza się 

na zmianę Stopnia ochrony – minimum IP67. 

 

Pytanie nr 24 

Ad. 9.1 Czas działania opaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika (jak np. 

wykonywanie połączeń) - minimum 48 godzin 

W celu zapewnienia odpowiedniej częstotliwości przesyłania danych, sugerujemy zmianę zapisu na 

"minimum 36 godzin". Osiągnięcie takiego czasu działania opaski (48 godzin) na jednym ładowaniu 

wiąże się z koniecznością ograniczenia częstotliwości i zakresu przesyłanych danych, co będzie miało 

wpływ na jakość świadczonej usługi. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis dotyczący czasu działania opaski w stanie czuwania bez zmian. 

 

Pytanie nr 25 

Ad. 11.1 W przypadku spadku pojemności baterii poniżej zadeklarowanego czasu, oferent wymienia 

opaskę bez udziału Zamawiającego, zachowując ciągłość monitorowania pacjenta (czas działania opaski 

w stanie czuwania nie może być krótszy niż 48 godzin do pełnego naładowania) 

Sugerujemy zmianę zapisu na "nie może być krótszy niż 36 godzin". Taki czas wystarcza na osiągnięcie 

optymalnego zakresu i częstotliwości przesyłanych danych. Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie 

magazynu urządzeń zapasowych będących pod kontrolą koordynatora projektu? Ograniczy to koszty 

kurierskie związane z każdorazową wysyłką dodatkowych urządzeń. 

Odpowiedź 

 Zamawiający pozostawia zapis dotyczący czasu działania opaski w stanie czuwania bez zmian. 

Zamawiający nie przewiduje magazynu urządzeń pod kontrolą pracownika Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 26 

Ad. 11.2 Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę urządzeń w ciągu dwóch dni roboczych od 

momentu zgłoszenia usterki 

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie magazynu urządzeń zapasowych będących pod kontrolą 

koordynatora projektu? Ograniczy to koszty kurierskie związane z każdorazową wysyłką dodatkowych 

urządzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje magazynu urządzeń pod kontrolą pracownika Zamawiającego. 

 

 



Pytanie nr 27 

Ad. 12.1 Komunikacja GSM - zasięg sieci 100% terenu miasta Lublin 

Zasięg sieci jest niezależny od dostawcy usług teleopiekuńczych, lecz operatora GSM. Prosimy o 

zmianę zapisu na następujący: "Komunikacja GSM - wykorzystywanie powszechnie dostępnych 

technologii GSM". 

Odpowiedź 

Zasięg sieci 100% miasta Lublin oznacza zasięg sieci GSM obejmujący teren w granicach 

administracyjnych miasta Lublin. Wykonawca winien wybrać takiego operatora lub operatorów 

telekomunikacyjnych GSM którzy zapewnią dostępność usługi dla wszystkich użytkowników 

zamieszkałych w granicach administracyjnych miasta Lublin. Jeżeli urządzenie (Opaska) proponowane 

przez Wykonawcę nie zapewni zasięgu wewnątrz mieszkania użytkownika, Wykonawca na własny 

koszt zainstaluje dodatkowe urządzenia umożliwiająca prawidłową łączność użytkownika opaski  

z telecentrum. 

 

Pytanie nr 28 

Ad. 17.1.d) System musi odbierać, rejestrować i przechowywać moment zdjęcia i założenia opaski 

Prosimy o zmianę zapisu na "System musi odbierać, rejestrować i przechowywać moment zdjęcia 

opaski oraz wyświetlać informację czy klient ma założoną opaskę". Przesyłanie zbyt dużej liczby 

informacji wiąże się z koniecznością ciągłej synchronizacji urządzenia i tym samym powoduje szybsze 

zużywanie baterii. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie nr 29 

Ad. 17.1.f) System musi odbierać, rejestrować i przechowywać czas ładowania baterii i poziom jej 

naładowania Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego "czasu ładowania baterii". Przesyłanie zbyt dużej 

liczby informacji wiąże się z koniecznością ciągłej synchronizacji urządzenia i tym samym powoduje 

szybsze zużywanie baterii. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie nr 30 

Ad. 19.1 Rejestracja czynności operatora - system musi rejestrować czynności operatorów 

dotyczących użytkowników, w szczególności datę, czas i treść wprowadzanych lub 

modyfikowanych zapisów, takich jak: 

– zmiana danych pacjenta 

– działania prowadzone po uruchomieniu alarmu, wcześniej uzgodnione z Zamawiającym 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Rejestracja czynności operatora - operatorzy muszą 

rejestrować swoje działania prowadzone po uruchomieniu alarmu (wcześniej uzgodnione z 

Zamawiającym). System umożliwia dodawanie treści oraz zapis daty i godziny dodania zapisu". 

Automatyczne logowanie wszystkich akcji wiążę się z wyższymi kosztami usługi. 



Odpowiedź 

 Zamawiający nie określa sposobu tworzenia logów w systemie, a jedynie informuje co powinny 

zawierać. 

 

Pytanie nr 31 

Ad. 21. Czas przechowywania danych - wszelkie dane użytkowników muszą być przechowywane 

przez cały okres uczestnictwa w projekcie oraz niezwłocznie usuwane po zakończeniu umowy 

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: "Czas przechowywania danych - wszelkie dane 

użytkowników muszą być przechowywane przez cały okres uczestnictwa w projekcie oraz niezwłocznie 

usuwane po upływie ustawowego czasu przechowywania danych medycznych". Ustawodawca nakłada 

obowiązek przechowywania danych medycznych przez okres dwudziestu lat. 

Odpowiedź 

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, pod warunkiem, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 

inaczej. 

Pytanie nr 32 

Ad. 22. Eksport danych - system musi zapewnić eksport danych w jednym z ogólnodostępnych 

formatów np. XML, TXT, CSV 

Prosimy o dodanie do zapisu innych ogólnodostępnych formatów - "pdf, docx, xls". 

Odpowiedź  

 Zamawiający dodaje do zapisu innych ogólnodostępnych formatów - " docx, xls". 

 

Pytanie nr 33 

Ad. 23. Procedury systemu - system musi mieć zaimplementowane funkcje umożliwiające kontrolę 

czasu oraz czynności wykonywanych przez operatora w przypadku uruchomienia alarmu, 

dostępną także dla Zamawiającego 

Prosimy o zmianę napisu na następujący: "Centrum Teleopieki spełnia wymagania normy ISO 

9001:2015 w zakresie świadczenia usług zdalnych z wykorzystaniem opasek monitorujących". 

Rozumiemy, że Zamawiający chce aktualnym zapisem zagwarantować jakość usług na profesjonalnym 

poziomie. Spełnienie norm ISO 9001 jako jednego z międzynarodowych standardów zarządzania 

system jakości gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. 

Odpowiedź 

 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie nr 34 

Ad. 24. Zwrot danych - wszystkie dane gromadzone przez system podczas trwania umowy 

dotyczące użytkowników, informacji pobranych z teleopasek oraz innych danych 



zarejestrowanych przez system podlegają zwrotowi do Zamawiającego w formie elektronicznej 

po zakończeniu umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Zakończenie projektu - Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zbiorcze dane niemające charakteru medycznego i niepozwalające na identyfikację 

konkretnego pacjenta, które pozwolą na podsumowanie projektu". Niektóre dane gromadzone w ramach 

usługi są danymi medycznymi i nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim bez zgody pacjentów. 

Oprócz tego mamy ustawowy obowiązek przechowywania danych medycznych przez okres 20 lat. 

Odpowiedź 

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, pod warunkiem, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 

inaczej. 

Pytanie nr 35 

Ad. 3.3. Zamawiający informuje, iż wykonywanie czynności, w zakresie usługi teleopieki przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (teleopiekun zatrudniony w stacji 

telemonitoringu) 6 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Ad. 3.4. Mając na uwadze informację ujętą w pkt. 3.3. oraz w związku z postanowieniami art. 29 

ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby o których 

mowa w pkt. 3.3. były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

Prosimy o usunięcie zapisów związanych z wymogiem zatrudnienia teleopiekunów na podstawie 

umowy o pracę. Ratownicy medyczni, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonej usługi teleopieki 

niejednokrotnie preferują inne formy zatrudnienia. Dzięki świadczeniu swoich usług np. w ramach 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zdobywają doświadczenie w bezpośrednim 

kontakcie z pacjentem, co podnosi jakość obsługi pacjentów w ramach teleopieki. 

Rozumiemy chęć zagwarantowania przez Zamawiajacego odpowiedniej obsady osób do świadczenia 

usługi teleopieki. Natomiast zapewnienie najwyższej jakości oraz odpowiedniej liczebnie obsady jest 

bardziej prawdopodobne, kiedy ratownicy mogą korzystać z preferowanej przez nich formy 

zatrudnienia. 

Odpowiedź 

 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie nr 36 

3.5 Strony dopuszczają możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w wysokości do 20% wartości 

zamówienia wynikającego z podpisanej umowy do obiektywnie istniejących potrzeb 

Zamawiającego, co nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec 

Zamawiającego poza zapłatą za dostarczony przedmiot umowy. 

Strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilościowego zakupu, w wysokości do 20% wartości 

zamówienia, do obiektywnie istniejących potrzeb Zamawiającego, co nie stanowi zmiany umowy 

i skutkuje jedynie zapłatą wynikającą ze zwiększenia ilości dostawy. 

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu na jakiej podstawie zostanie 

zwiększony zakres zamówienia i ustalone wynagrodzenie, w oparciu o jaki dokument oraz wskazanie, 



że zapłata dodatkowego wynagrodzenia będzie zarówno za dostarczony przedmiot umowy jak i za 

zwiększony zakres usług teleopieki 

Odpowiedź 

  W razie potrzeby zakres zamówienia zostanie zwiększony w formie aneksu do umowy. Zapłata 

będzie dotyczyła zapłaty za dostarczony przedmiot umowy (wg zasad określonych w umowie) i usługę 

teleopieki wg cen określonych w formularzu ofertowym. 

 

Pytanie nr 37 

Pkt 13 Tabeli: Wymagania dodatkowe: Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu 4 szt. 

opasek w do teleopieki, bez kart SIM, w celach testowych, prezentacyjnych, poglądowych.  

7 3.6. Każdy wykonawca wraz ze składaną ofertą dostarczy Zamawiającemu trzy komplety 

(opaska, aktywna karta SIM, ładowarka) aktywnych opasek w celach testowych tzn. sprawdzenie 

zgodności parametrów i działania z wymaganiami określonymi w pkt. 3.2. SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. Dostarczone zestawy testowe zostaną zwrócone wykonawcom w terminie 

7 dni od dnia umieszczenia na stronie BIP informacji o udzieleniu zamówienia. 

Zwracamy się z pytanie do Zamawiającego o wyjaśnienia czy Wykonawca ma dostarczyć: 4 szt. opasek 

w do teleopieki, bez kart SIM, w celach testowych – czy: trzy komplety (opaska, aktywna karta SIM, 

ładowarka) aktywnych opasek w celach testowych. Wskazane zapisy są rozbieżne. 

Odpowiedź 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety opasek do celów testowych zgodnie z 

zapisem SIWZ rozdział 3 ust 3.6.  

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 sztuki ( a nie 4 jak było w pierwotnej wersji) opasek 

z ładowarkami ale bez kart SIM do celów prezentacyjnych tzn. zaprezentowania przyszłemu 

użytkownikowi w czasie rekrutacji do programu. Opaski powinny być przekazane najpóźniej w chwili 

podpisania umowy. 

 

Pytanie nr 38 

Karta informacyjna: Do oferty wykonawca dostarczy wzór karty informacyjnej użytkownika 

niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Szkolenie użytkowników opasek: Wykonawca do oferty obowiązany jest załączyć wzór 

szczegółowej instrukcji uruchomienia i eksploatacji opaski uwzględniającą w swej treści 

ograniczenia wynikające np. z wieku i niepełnosprawności użytkowników. 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość usunięcia wskazanych zapisów ze wzoru umowy, ponieważ są 

to wymogi Zamawiającego, których realizacja następuje przed podpisaniem umowy tj. wraz ze 

złożeniem oferty, a nie na etapie realizacji umowy 

Odpowiedź 

 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

  

Pytanie nr 39 



Kontroli jakości świadczonych usług w imieniu Zamawiającego dokonuje osoba wskazana przez 

Zamawiającego. 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość dodania zapisów doprecyzowujących uprawnienia kontrolne 

Zamawiającego oraz dodanie zapisu, że kontroli nie może dokonywać podmiot prowadzący działalność 

konkurencyjną wobec Wykonawcy. 

Odpowiedź 

 Kontroli jakości świadczonych usług będzie dokonywał pracownik Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 40 

Przedmiotem umowy jest usługa teleopieki dla 400 uczestników projektu „SOS dla Seniora”, 

finansowanego z budżetu Gminy Lublin. Termin realizacji przedmiotu umowy 

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

Usługa teleopieki będzie świadczona od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. 

Zamawiający będzie sukcesywnie (w miarę postępującej rekrutacji) przekazywał wykonawcy 

wykaz użytkowników (kopia Formularza zgłoszenia do udziału w zadaniu). Przekazane 

dokumenty zawierać będą dane teleadresowe, w celu nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z 

użytkownikiem. 

Zamawiającemu ponadto będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania usługi powyżej 5 dni roboczych, liczonych 

od daty określonej w umowie jako termin rozpoczęcia realizacji umowy. 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość modyfikacji zapisów umowy, tak aby obowiązek świadczenia 

usług (od 1.01.2021 r.) dotyczył wyłącznie użytkowników zgłoszonych przez Zamawiającego 

Wykonawcy w ustalonym terminie przed okresem obowiązywania umowy i świadczenia usługi 

teleopieki, pozwalającym na rozpoczęcie jej świadczenia. Natomiast rozpoczęcie świadczenia usług w 

stosunku do użytkowników zgłaszanych sukcesywnie przez Zamawiającego (w trakcie obowiązywania 

umowy) winno mieć miejsce odpowiednio w terminie na to pozwalającym. 

We wzorze umowy wskazano okres obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku, z sankcją w postaci 

odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania usługi 

powyżej 5 dni roboczych, liczonych od daty określonej w umowie jako termin rozpoczęcia realizacji 

umowy. Zwracamy uwagę, że rozpoczęcie świadczenia usługi zależne jest od otrzymania od 

Zamawiającego wykazu uczestników, a w tym zakresie brak jest precyzyjnej regulacji – mowa 

wyłącznie o sukcesywnym przekazywaniu. Wskazane powyżej nieprecyzyjne zapisy mogą rodzić 

wątpliwości interpretacyjne i powodować sytuacje sporne. 

Odpowiedź 

 §4 w ustępie 26 umowy otrzymuje brzmienie: 

„Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie szkolenia instruktażowego przyszłych 

użytkowników opasek. Początek monitorowania nowych użytkowników rozpoczyna się 1 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono szkolenie, pod warunkiem przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego (np. drogą mailową) danych teleadresowych przyszłych 

użytkowników nie później niż 10 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 

monitorowania.  



Wykonawca do oferty obowiązany jest załączyć wzór szczegółowej instrukcji uruchomienia i 

eksploatacji opaski uwzględniającą w swej treści ograniczenia wynikające np. z wieku i 

niepełnosprawności użytkowników. Wykonawca obowiązany jest  zapewnić użytkownikowi opaski  stały 

kontakt celem przeprowadzenia skutecznego szkolenia  instruktażowego. Instruktaż powinien 

uwzględniać ewentualne ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19”. 

 

Pytanie nr 41 

W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

zamawiający zwróci wykonawcy otrzymane opaski, ale tylko te które zostaną zwrócone 

przez użytkowników oraz te które będą znajdowały się u Zamawiającego w dniu 

odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca nie może żądać należności za niezwrócone opaski przez użytkowników do 

Zamawiającego. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów, tak aby Wykonawca miał zagwarantowane wynagrodzenie 

za wszystkie dostarczone opaski (niezwrócone) przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy winno 

wywierać skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, zwłaszcza w kwestii 

należnego wynagrodzenia, tym samym jeżeli zobowiązanie zostanie wykonane i nie zostanie zwrócone 

Wykonawcy – to Zamawiający winien dokonać stosownego rozliczenia w postaci zapłaty 

wynagrodzenia za spełnione świadczenie. 

Zapisy umowy nie mogą uniemożliwiać uzyskania przez wykonawcę wynagrodzenia za spełnione 

świadczenie w przypadku odstąpienia od umowy. Brak możliwości w każdym przypadku uzyskania 

przez wykonawcę wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych w ramach umowy świadczeń, w sytuacji, gdy 

Zamawiający odstąpił od umowy, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, w 

tym art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Zgodnie z dyspozycją wskazanych przepisów, w razie 

odstąpienia od umowy wzajemnej strony mają zwrócić sobie wszystkie otrzymane w ramach realizacji 

umowy świadczenia, a jeżeli nie jest możliwy zwrot w naturze, obowiązek zwrotu świadczeń 

przekształca się w obowiązek zwrotu równowartości tych świadczeń. Wprowadzenie w tym zakresie 

zastrzeżeń, które mogłyby ograniczać prawo uzyskania przez Wykonawcę stosownej rekompensaty za 

zrealizowane świadczenia, stanowi naruszenie przepisów art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść umowy w § 9 w ust 3 który otrzymuje brzmienie 

„W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy Zamawiający zwróci Wykonawcy wszystkie otrzymane opaski, a w przypadku ich 

braku zapłaci za utracone sztuki wg ceny zawartej w ofercie”. 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 42 

Z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiającemu przysługują niżej określone 

kary umowne tj: 

1. w wysokości 0,5% kwoty brutto wartości miesięcznej faktury za teleopieki 

a) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.4 niniejszej umowy, 

b) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, 

2. w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu kontynuacji ubezpieczenia OC wraz 

z dowodem opłaty należnych składek, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,5% kwoty brutto wartości miesięcznej faktury za teleopiekę, za każdy dzień opóźnienia, 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość dokonania zmiany zapisów wzoru umowy, w sposób 

pozwalający Zamawiającemu na nałożenie kary umownej na wykonawcę w sytuacji, gdy do wystąpienia 

okoliczności niedochowania wskazanych terminów doszło z przyczyn, za które odpowiada wykonawca 

tj. w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia. Kara umowna jest ustalonym z góry zryczałtowanym 

odszkodowaniem, powiązanym z reżimem odpowiedzialności kontraktowej, opartym na przesłance 

zwłoki jako opóźnienia kwalifikowanego dłużnika, wynikającym z okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Model kar umownych z tytułu opóźnienia nie ma uzasadnienia prawnego, 

zwłaszcza w kontekście braku po stronie wykonawcy odpowiedzialności za zdarzenia, na których 

powstanie nie ma wpływu. Nakładanie kar umownych w takich okolicznościach za opóźnienia, a nie 

zwłokę może stanowić naruszenie art. 362 Kodeksu Cywilnego. Wskazane uregulowania umowne są 

nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Regulacje w zakresie kar umownych 

winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c. i nie 

doprowadzać do naruszenia zasady swobody umów wyrażonej w Kodeksie cywilnym, co potwierdza 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67): „Kara umowna 

przewidziana w art. 483 k.c. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje 

na zasadzie winy. Od odszkodowania sensu stricto kara umowna różni się tylko tym, że należy się bez 

względu na wysokość szkody (art. 484 § 1 k.c.), jeżeli chodzi natomiast o podstawy odpowiedzialności, 

ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zasad odrębnych. Zobowiązany do zapłaty kary umownej 

może więc bronić się zarzutem - podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawnienia szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 

k.c.).” 

3. w wysokości 5% kwoty brutto wartości miesięcznej faktury za teleopiekę: 

a) za każdą awarię opaski w ilości powyżej 5 szt. w skali miesiąca Za awarie opaski 

uznaje się oświadczenie użytkownika o nieprawidłowym działaniu opaski (opaska, 

karta SIM, ładowarka) potwierdzonym, po uprzednim sprawdzeniu, przez 

zamawiającego a nie spowodowanym niewłaściwą eksploatacją opaski. 

Zwracamy się z pytaniem o możliwość dokonania zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmianę 

(zmniejszenie) wysokości kary umownej z 5% do 0,25%. Ustanowiona na poziomie 5% kara umowna 

jest karą zbyt wygórowaną, natomiast zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie prezentowany jest 

pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 

za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, stanowi naruszenie prawa w zakresie równości 

stron umowy, a tym samym prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 

społecznego. Ukształtowana na tak wysokim poziomie kara umowna może prowadzić do sytuacji, gdy 

wykonawca wykonując zobowiązanie, przy awarii małej ilości (ok. 5%) opasek pozbawiony zostanie 

należnego mu wynagrodzenia. 



Ponadto zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o możliwość wprowadzenia limitacji kar 

umownych w postaci zapisu: 

Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć wysokości 5% 

całkowitej wartości oferty brutto. 

Wskazujemy, że bezzasadne jest takie ukształtowanie zapisów wzoru umowy, które pozwalają 

Zamawiającemu na żądanie zapłaty kar umownych za naruszenia obowiązków umownych bez 

ograniczenia ich wysokości lub nawet z takim ograniczeniem ich wysokości, że górna granica kar 

umownych jest zdecydowanie wyższa niż wysokość kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy. 

Zamawiający reguluje karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy w następujący sposób: 

w przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5% całkowitej wartości oferty brutto. 

Brak określenia górnej granicy kar umownych należy uznać za naruszenie zasady proporcjonalności 

poprzez działanie niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający powinien kształtować zapisy wzoru 

umowy w sposób proporcjonalny tj. stosując środki adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu, 

niewykraczające ponad to co konieczne, w tym również środki, które nie naruszają zasady 

ekwiwalentności świadczeń z umowy wzajemnej. Wskazane zapisy umowy powodują, że Wykonawca 

wykonując zobowiązanie z naruszeniem obowiązków umownych może być obciążony karami 

umownymi przekraczającymi wartość kar umownych, jakie Zamawiający ustanowił z tytułu odstąpienia 

od umowy np. z powodu niewykonania zamówienia. Powoduje to rażącą dysproporcję między 

odpowiedzialnością za niewykonanie zobowiązania, a sytuacją w której zobowiązanie zostałoby 

wykonane, ale ze stwierdzeniem naruszenia przez Zamawiającego pewnych zapisów umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis we wzorze umowy w  § 11 ust 1 pkt 1 i 2. 

Zamawiający zmienia zapis umowy poprzez oddanie w § 11 ust 1 pkt 3 dodaje treść oznaczoną 

lit b w brzmieniu 

„ b) łączna wartość kary za awaryjność opasek nie może przekroczyć 40% kwoty brutto miesięcznej 

faktury”. 

 

Pytanie nr 43 

Zwracamy się z prośbą o dokonania modyfikacji zapisów wzoru umowy w ten sposób, że wprowadzone 

zostaną zapisy o górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy na poziomie do 

100% wynagrodzenia z umowy. Pozwoli to na zachowanie równości stron oraz ukształtowanie stosunku 

zobowiązaniowego w sposób proporcjonalny, co stanowić winno podstawę kształtowania postanowień 

umowy wzajemnej. Przy braku limitacji Wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć 

ewentualnego zakresu swojej odpowiedzialności, a w konsekwencji właściwie oszacować ryzyk. 

Odpowiedź 

Odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 42. 

  

Pytanie nr 44 

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o możliwość uzupełnienia zapisów wzoru umowy o 

regulacje dotyczące klauzuli informacyjnej dla użytkowników. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem 



leczniczym to jako podmiot, któremu przekazywane są dane osobowe w zakresie opieki zdrowotnej, 

staje się niezależnym administratorem danych, a przekazanie danych odbywa się w oparciu o instytucję 

udostępnienia, nie zaś powierzenia. Tym samym, w tym przypadku wskazane jest uregulowanie kwestii 

w zakresie klauzuli informacyjnej dla użytkowników. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przekazuje danych wrażliwych, jedynie dane uczestników, którzy wyrazili 

zgodę na przystąpienie do projektu. Przed podpisaniem zgody są informowani w jakim zakresie będą 

przetwarzane ich dane. W związku z powyższym w momencie przetwarzania danych medycznych 

Wykonawca, będący podmiotem leczniczym staje się administratorem danych wrażliwych. Wykonawca 

jako ADO musi zadbać o odpowiednie poinformowanie osób, których dane dotyczą wykorzystując do 

tego celu własną klauzulę informacyjną i inne wymagane dokumenty. 

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga aby Wykonawca zapewnił wykwalifikowana 

kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym, dlatego też istnieje możliwość 

podpisania umowy z podmiotem realizującym takie zadania. Wykonawca nie będący podmiotem 

leczniczym powinien wystąpić do ADO o wyrażenie zgody na podpowierzenie przetwarzania danych 

w celu realizacji umowy głównej. 


