
Zielona Góra, 05.03.2021 r. 

 

Oddział w Zielonej Górze 

ZNAK SPRAWY: 510000/273/01/2021-ZAP       

        Do wszystkich Wykonawców  

 

Dotyczy postępowania pn.: ,,Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej dla Oddziału 

ZUS w Zielonej Górze". 

Informacja o zmianie w Zapytaniu Publicznym z dnia 02.03.2021 r. 

 

Zgodnie z Rodz. 7 pkt 7.2  Zapytania Publicznego z dnia 02.03.2021 r. Zamawiający dokonuje zmiany 

w Zapytaniu publicznym w załączniku nr 1 „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt. 2 

polegającej na dopisaniu podpunktu  „ powinna posiadać znak CE”.  

Było:  

2. Maseczka jednorazowa/medyczna – 378 opakowań po 50 sztuk 

- powinna spełniać wymagania normy EN 14683 

- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) typu II lub IIR 

- oddychalność (ciśnienie różnicowe -Pa) typu II lub IIR 

- biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) 

- powinna być wykonana z trójwarstwowej włókniny  

- powinna być wiązana na troki lub posiadać gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy 

- w części środkowej powinna posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie 

maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody 

- w jednej krawędzi maseczka powinna posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie 

maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania 

- rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5cm x 9 cm. 

 

Jest:  

2. Maseczka jednorazowa/medyczna – 378 opakowań po 50 sztuk 

- powinna spełniać wymagania normy EN 14683 

- powinna posiadać znak CE 

- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) typu II lub IIR 

- oddychalność (ciśnienie różnicowe -Pa) typu II lub IIR 

- biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) 

- powinna być wykonana z trójwarstwowej włókniny  

- powinna być wiązana na troki lub posiadać gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy 

- w części środkowej powinna posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie 

maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody 



- w jednej krawędzi maseczka powinna posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie 

maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania 

- rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5cm x 9 cm.  

 

Wykonawca powinien uwzględnić powyższe wyjaśnienia przygotowując ofertę. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.03.2021 r.  

do godz. 10:00.  

Pozostałe zapisy Zapytania Publicznego pozostają bez zmian.  

 

 

Sporządziła:         Zatwierdził:  
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