
 

 

    Otwock,  dnia 22.10.2020r.  

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. 

czy dopuszczalne jest zastosowanie ramię bramki metalowe a nie szklane ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ramienia wykonanego z metalu jako równoważne do 
szklanego. 
 

Pytanie 2. 

Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin oraz godzina zostanie 
ustalona z Wykonawcą. Jednocześnie informuję, iż na terenie Szpitala MSWiA w Otwocki 
obowiązują środki ochrony indywidualnej takie jak: maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe. 
Osoby będące na wizji lokalnej muszą być wyposażone ww. środki ochrony. Dodatkowo osoby 
biorące udział w wizji będą zobowiązane założyć fartuchy jednorazowe. Rozpoczęcie wizji zostanie 
poprzedzone pomiarem temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37,0°C dana osoba nie 
będzie mogła brać udziału w wizji. 
 
Pytanie 3. 

Prosimy o maksymalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Producenci kamer i bramek 
deklarują wstępny termin dostawy około 30 dni od złożenia zamówienia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Pytanie 4. 

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną nasi dostawcy sprzętu poinformowali nas o wydłużeniu 

okresu przygotowania oferty. W związku z tym prosimy o maksymalne przesunięcie terminu 

składania ofert.  



 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża terminu składania ofert o 2 dni tj. do dnia 28.10.2020r. do godziny 12.00. 
 

Pytanie 5. 

Proszę o info jaka liczba terminali Państwa interesuje, nie wynika do jednoznacznie z załączonej 

dokumentacji. W załączniku ulotka o terminalach. W przypadku pytań proszę o kontakt.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie 1 szt. terminala 
dostępowego. Dodatkowo Zamawiający w załączeniu przekazuje schemat przyjętego rozwiązania. 
 
Pytanie 6. 

Zamawiający w  Opisie Przedmiotu Zamówienia użył sformułowania „kamera termowizyjna” – czy 
zostało zastosowane  to sformułowanie w potocznym tego słowa rozumieniu, a docelowe 
urządzenie jest integralną częścią systemu bramek obrotowych wyposażonym w dwie kamery?. 
Pierwsza kamera typu IR (InfraRed) na podczerwień o rozdzielności 2 Mbp oraz drugą kamerę 
rejestrującą światło widzialne połączoną z algorytmem kontrolującym obecność pomiaru 
temperatury i detekcji maseczki i posiada możliwość weryfikacji temperatury ciała poprzez 
dokonanie pomiaru?. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający w opisie przedmiotu użył sformułowania w potocznym rozumieniu tego słowa. 

Rozdzielczość 2MP znajdująca się w tabeli została podana dla kamery światła widzialnego. 

Zamawiający wymaga wskazanej odległości oraz dokładności pomiaru temperatury, nie wskazuje 

na konkretną technologię i rozdzielczość. 

 
 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie zmiany terminu 

składania ofert: 

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  do 

dnia 28.10.2020 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub na 

adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu).  Oferta musi być złożona w 

trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie 

„Oferta na dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki”  oraz  nazwą  i  dokładnym 

adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę 

Wykonawcy). 

 

 
Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


