
 

 

    Otwock,  dnia 07.09.2020r.  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki 
umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki 
ochronnej na twarzy pacjenta. 
 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania 
ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 
 
Pytanie 1. 
Pytanie do zakresu przedmiotu zamówienia, pkt. 3) Wykonanie niezbędnych instalacji 
elektrycznych, niskoprądowych wraz z wpięciem ich do instalacji elektrycznej zamawiającego oraz 
przeprowadzenie wymaganych prawem pomiarów instalacji: 
  
Uprzejma prośba o wyjaśnienie pojęcia „wykonanie niezbędnych instalacji” 
- Jaki jest zakres takich prac? 
- Jaka powierzchnia? 
- Ile metrów bieżących takiej instalacji? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dokonywał przedmiaru robót, nie może podać konkretnej powierzchni i długości 
instalacji elektrycznej.  W budynku znajduję się instalacja elektryczna do której można podłączyć 
instalacje konieczną do funkcjonowania przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 2. 
Jakie podłoże, czy w zakresie prac jest tylko podłączenie bramek do istniejącej instalacji 
elektrycznej, czy od początku wykonanie takiej instalacji? 
 
Odpowiedź: 
Podłoże - płytki gresowe, budynek posiada instalację elektryczną, w miejscu instalacji nie ma 
przygotowanego przyłącza dla bramek, należy je wykonać od początku. 
 
Pytanie 3. 
Zakres pomiarów takiej instalacji? – ekspertyza?  
 
Odpowiedź: 
Wykonana instalacja powinna spełniać obowiązujące normy i przepisy tj. prawo budowlane, prawo 
energetyczne zgodne z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 . Zamawiający nie wymaga 
dodatkowych pomiarów i ekspertyz.  
 
 
 



 

 

Pytanie 4. 
Proszę o udzielenie informacji, czy w Bramkach do oferty maja być montowane dodatkowe 
termometry dla osób niepełnosprawnych? 
Chodzi o wysokość montowania czujników pomiaru - Pomiar osoby poruszającej się bez wózka 
odbywa się na wys. Ok. 160 cm średnio, 
Osoba poruszająca się na wózku będzie znajdowała się niżej. Jakie założenia są w tym zakresie do 
przygotowania oferty? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje jeden terminal przystosowany do pomiaru temperatury dla osób o 
średnim wzroście 160cm. Pomiar temperatury osób poruszających się na wózku będzie 
wykonywany termometrami ręcznymi przez personel szpitala.  
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