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Wieliczka, dnia 7 sierpnia 2020 roku 

 

 

Znak sprawy: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020 

 

Dotyczy postępowania: na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na 

potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania następującej treści:  

 

8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie maseczek jednorazowych, 3 warstwowych, z 

filtrem, o stopniu filtracji 95% BFE, niesterylnych, bezwonnych, pakowanych w kartoniku po 50 szt., 

zakładanych za pomocą gumki na uszy, zasłaniających nos, brodę, usta, z wkładką modelującą na 

nos w celu lepszego przylegania, posiadających deklarację zgodności CE, zaświadczenie z Urzędu 

Wyrobów Medycznych, potwierdzające złożenie kompletnej dokumentacji pozwalającej na 

produkcję i wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego ? 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zaproponowanych maseczek – jako produktu w całości 

spełniającego wymogi określone w ogłoszeniu z zastrzeżeniem pakowania po 10 sztuk lub mniej.  

Zgodnie z wymaganiami nakreślonymi przez Wojewodę Małopolskiego dla 1 osoby objętej wsparciem 

przekazać należy 10 sztuk maseczek. Sposób pakowania (10 lub mniej) nie był zatem wymogiem 

postawionym przez Zamawiającego w sposób nie zaplanowany, ale wynikającym z praktycznych 

aspektów związanych z przekazywanym podmiotom i osobom fizycznym konkretnym wsparciem. 

Zaoferowanie innych standardów pakowania (np. po 50 sztuk) powoduje, iż łączna ilość sztuk  będzie 

poprawna, ale nie będą one mogły zostać w łatwy sposób rozdystrybuowane osobom objętym 

wsparciem.  

 

9. Czy produkt ma posiadać pozwolenie na obrót preparatem biobójczym ? 

 

Zamawiający nie sprecyzował takiego warunku w postępowaniu.  

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na płyn do dezynfekcji. Dzięki 

takiej decyzji Zamawiający ma pewność otrzymania bardzo korzystnej oferty cenowej. 

 
Zamawiający nie prowadzi postępowania w częściach i nie dopuszcza składania ofert częściowych – 

np. wyłącznie na płyn dezynfekcyjny. Mając na uwadze niewielką względem innych zamówień ilość 

środków ochrony (maseczek, rękawiczek) kupowanych w ramach postępowania oraz krótki termin 

dostawy wynikający z zapisów umowy zawartej przez Zamawiającego z Wojewodą Małopolskim  

Zamawiający zamierza wybrać jednego dostawcę dla środków ochrony osobistej i płynu 

dezynfekcyjnego.  

  


