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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO 

dotyczy: postępowania na  dostawę środków ochronnych pracownikom ZUS Oddział w Białymstoku 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku niniejszym przedstawia wyjaśnienia 

dotyczące zgłoszonych przez Wykonawców w postępowaniu zapytań: 

Dotyczy:  

Część II zamówienia Dostawa maseczek ochronnych wielokrotnego użytku 

1. Czy możemy złożyć ofertę na maseczki dwuwarstwowe nie w rozmiarze 17,5 cm x 9 cm tylko 

wyprofilowane dopasowane do kształtu twarzy. W załączeniu zdjęcie maseczki?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania publicznego i wymaga aby oferowane maseczki 

spełniały aktualne wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, których 

zapisy zostały przeniesione do opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 

Zamawiający nie uzna maseczek przywołanych w zapytaniu wykonawcy za spełniające wymogi 

opisu przedmiotu zamówienia. 

Dotyczy: 

Część I zamówienia: Dostawa maseczek ochronnych jednorazowych 

Część V zamówienia: Dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych 

2. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy  do 20 dni od dnia podpisania umowy. Prośbę naszą 

uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także  

z sytuacją epidemiczną związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  COVID 19 oraz  

wejściem w życie  nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device 

Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach 

projektowania, wytwarzania, certyfikacji i  dystrybucji instrumentów medycznych co nie 

pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych  w całej Unii 

Europejskiej. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania publicznego i nie wyraża zgody na wydłużenie 

terminu dostawy. Dostawa ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby Zamawiającego a termin 

dostawy został ustalony na maksymalny dopuszczalny okres. 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści Zapytania są wiążące dla wszystkich 

uczestników postępowania. Pozostałe zapisy w Ogłoszeniu nie ulegają zmianie, w tym termin składania 

ofert nie ulegają  zmianie w przedmiotowym postępowaniu i są wiążące dla wszystkich uczestników 

postępowania. 
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