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Numer sprawy: WPK.ZP/02/10/04/19.       Włocławek 16.04.2019 r. 
 

 

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr WPK.ZP/02/10/04/19. na: „Dostawę fabrycznie 

nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla WPK Sp. z o.o.  

we Włocławku”. 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje 

treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SIWZ. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 

Pytanie nr 1: 

Czy tasiemka może być umieszczona w zakładce bocznej, co powoduje niższą cenę. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że tasiemka nie może być umieszczona w zakładce bocznej.  

Zgodnie z rozdz. III pkt. 1 SIWZ, taśma ściągająca winna być umieszczona w górnej części 

worka. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przedstawia worki z taśmą ściągającą 

umieszczoną w tunelu w górnej części worka. Zamawiający pisze też, że „worki winny być 

dostarczone w rolkach po 10 szt., łączonych ze sobą zgrzewem w bocznej części”. 

Informujemy, iż zastosowanie takie rozwiązania technologicznego nie jest możliwe, ponieważ 

worki z taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka posiadają dwa zgrzewy 

boczne, aby spełniały swoją rolę każdy worek musi mieć zgrzew zatem nie może on stanowić 

połączenia dwóch worków 

Worki z taśmą ściągającą w trakcie produkcji konfekcjonowane są w rolki, w przeciwieństwie 

do worków tradycyjnych (bez taśmy ściągającej), nie posiadają perforacji służącej  

do odrywania (worki odseparowane od siebie) i można je swobodnie wysuwać. Rozwiązanie 

to uniemożliwia ingerencję w zgrzewy boczne worka np. poprzez uszkodzenia zgrzewu 

podczas odrywania perforacji.  

Czy opisane powyżej rozwiązanie zgodne jest z wymaganiami Zamawiającego opisanymi  

w SIWZ pkt III 1. Opis przedmiotu zamówienia?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 1 w rozdz. III SIWZ, § 1 ust. 1 Umowy, stanowiącej 

Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznika nr 1  

do Umowy. 
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Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie: 

 

1. Zmianie ulega treść pkt. 1 w rozdz. III SIWZ, z brzmienia: 

„Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków 

foliowych LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, z nadrukiem oraz taśmą ściągającą 

umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, typu: 

a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt, 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt, 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt, 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., łączonych ze sobą zgrzewem  

w bocznej części.” 
 

na brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków 

foliowych LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonych w taśmę ściągającą 

umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem, bez zgrzewu w dolnej 

części worka, typu: 

a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt., 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt., 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt., 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki z taśmą ściągającą winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., bez perforacji 

służącej do odrywania (worki odseparowane od siebie), z możliwością ich 

swobodnego wysuwania.” 

 

 

2. Zmianie ulega treść § 1 ust. 1 Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ,  

z brzmienia: 

„Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego 

fabrycznie nowe worki foliowe LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, z nadrukiem 

oraz taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, typu: 

a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt, 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt, 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt, 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., łączonych ze sobą zgrzewem  

w bocznej części.” 
 

na brzmienie: 

„Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego 

fabrycznie nowe worki foliowe LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, 

wyposażonych w taśmę ściągającą umieszczoną w tunelu, w górnej części worka,  

z nadrukiem, bez zgrzewu w dolnej części worka, typu: 
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a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt., 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt., 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt., 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki z taśmą ściągającą winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., bez perforacji 

służącej do odrywania (worki odseparowane od siebie), z możliwością ich 

swobodnego wysuwania.” 

 

 

3. Zmianie ulega treść Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy,  

z brzmienia: 

„Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych 

LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, z nadrukiem oraz taśmą ściągającą 

umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, typu: 

a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt, 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt, 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt, 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., łączonych ze sobą zgrzewem  

w bocznej części. 
 

Parametry techniczne worków: 
 

a) Worki na odpady: szkło  

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120 litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,06mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka – worki zgrzewane boczną częścią 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 20 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 
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b) Worki na odpady: metale i tworzywa sztuczne  

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,04mm 

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka żółty, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka – worki zgrzewane boczną częścią 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 

 

c) Worki na odpady: „bio” 

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

90 litrów / szer. 700mm x dł. 1000mm x grubość 0,06 mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka brązowy, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku biały 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka – worki zgrzewane boczną częścią 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 30kg. 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 
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d) Worki na odpady: papier 

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120 litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,04mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka niebieski, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka – worki zgrzewane boczną częścią 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15kg. 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 

 

na brzmienie: 

„Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych 

LDPE, do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonych w taśmę ściągającą umieszczoną 

w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem, bez zgrzewu w dolnej części worka, typu: 

a) worki na szkło 120l, w ilości 140 000 szt, 

b) worki na metale i tworzywa sztuczne 120l, w ilości 200 000 szt, 

c) worki na odpady „bio” 90l, w ilości 30 000 szt, 

d) worki na papier 120l, w ilości 140 000 szt. 

Worki z taśmą ściągającą winny być dostarczane w rolkach po 10 szt., bez perforacji 

służącej do odrywania (worki odseparowane od siebie), z możliwością ich swobodnego 

wysuwania. 
 

Parametry techniczne worków: 
 

a) Worki na odpady: szkło  

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120 litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,06mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka zielony, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 
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5. System produkcji rolka  

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV - 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 20 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 

 

b) Worki na odpady: metale i tworzywa sztuczne  

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,04mm 

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka żółty, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka  

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15 kg 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 
 

c) Worki na odpady: „bio” 

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

90 litrów / szer. 700mm x dł. 1000mm x grubość 0,06 mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka brązowy, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku biały 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 
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7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 30kg. 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 

 

d) Worki na odpady: papier 

Lp. Parametry 

1. 
Pojemność czynna / 

wymiary 

120 litrów / szer. 700mm x dł. 1100mm x grubość 0,04mm  

tolerancja wymiarów: +/- 5(mm) 

grubość worka winna być niezmienna na całej powierzchni 

2. Kolor worka niebieski, jednolity na całej powierzchni worka 

3. Kolor nadruku czarny 

4. 
Rodzaj i wielkość 

nadruku 

wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy 

tolerancja wielkości nadruków: +/- 5(mm) 

nadruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń 

5. System produkcji rolka 

6. Materiał 

folia LDPE 

Wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków 

materiału obniżających wytrzymałość folii. 

7. Warunki techniczne 

- odporny na działanie promieni UV- 1 Rok 

- odporny na niskie temperatury  

- wytrzymałość minimum 15kg. 

8. 
Oddziaływanie na 

środowisko 

- tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska  

- obojętny dla wód gruntowych. 

 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

Sylwia Wojciechowska 


