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Numer sprawy: BZ/ZP.08/07/06/19.        Włocławek 12.06.2019 r. 

 

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisu 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.08/07/06/19. na: „Dostawę fabrycznie nowych 

worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje 

treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 

Pytanie nr 1: 

Czy zamawiający dopuszcza aby worki do selektywnej zbiórki odpadów posiadały tasiemkę do 

związywania (odrywaną) umieszczoną w bocznej zakładce lub system wiązania worka tzw "t-shirt" 

z zgrzewem w dolnej części? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

 
 

Pytanie nr 2: 

wnoszę o zmianę pkt. 6.4 w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

o brzmieniu:  
 

6.4 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1) wzory worków będących 

przedmiotem zamówienia tj. wzór worka na szkło – 2 szt.,  wzór worka na metale i tworzywa sztuczne 

– 2 szt., wzór worka na odpady „bio” – 2 szt., wzór worka na papier – 2 szt., wzór worka na popiół 

– 2 szt. i wzór worka na odpady zmieszane – 2 szt. Dostarczone worki winny spełniać parametry 

techniczne określone przez Zamawiającego w rozdz. III pkt. 2 SIWZ. Zamawiający nie wymaga 

nadruków na wzorach worków.  
 

wnoszę o zmianę zapisu i proponuje zastąpienie go zapisem o następującym brzmieniu:  
 

6.4 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia dopowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1) wzory worków 

zbliżonych parametrami do przedmiotu zamówienia w ilości 2 szt. na każdy indeks wymieniony  

w SIWZ. Dostarczone worki winny spełniać parametry technologiczne (tj. posiadać taśmę w górnym 

tunelu worka) określone przez Zamawiającego w rozdz. III pkt. 2 SIWZ. Zamawiający nie wymaga 

nadruków na wzorach worków.  
 

Uzasadnienie:  

- worki, będące przedmiotem zamówienia, wykonywane są na indywidulane zamówienia według 

specyfikacji technicznej wymaganej przez zamawiających. Każdy z kontrahentów oczekuje innych 

parametrów technicznych produktu. W związku z powyższym przygotowanie wzorów, o specyfikacji 
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technicznej odpowiadającej SWIZ (w obecnym brzmieniu), wymagałoby wdrożenia nowego procesu 

produkcji dla każdego z indeksów, bez gwarancji udzielenia zamówienia, narażałoby to wykonawcę 

na koszty i zastoje produkcyjne. W związku z tym wnoszę o zmianę zapisu i zastąpienie go zapisem 

o proponowanym wyżej brzmieniu, tak aby dołączone próbki mogły pochodzić z wcześniej 

realizowanych na rzecz innych podmiotów dostaw.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu pkt. 6.4 w rozdz. VI SIWZ, w treści zaproponowanej 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie na wezwanie 

Zamawiającego, dostarczyć wzory worków będących przedmiotem zamówienia, określonych  

w rozdz. III pkt. 1 SIWZ, które spełniają parametry techniczne określone przez Zamawiającego  

w rozdz. III pkt. 5 SIWZ, z wyłączeniem wymogu posiadania nadruku na dostarczonych workach.  

Ponadto informuję, iż worki określone w rozdz. III pkt. 1 SIWZ, winny być wyposażone w taśmę 

ściągającą umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, bez zgrzewu w dolnej części worka  

oraz spełniać parametry techniczne, które uwzględniają tolerancję w wymiarach oraz minimalną 

grubość i wytrzymałość worków. 

 
 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zmianie ulega  

w rozdz. VI SIWZ, pkt. 6.4, z brzmienia: 

„W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

1) wzory worków będących przedmiotem zamówienia tj. wzór worka na szkło – 2 szt., wzór worka 

na metale i tworzywa sztuczne – 2 szt., wzór worka na odpady „bio” – 2 szt., wzór worka na 

papier – 2 szt., wzór worka na popiół – 2 szt. i wzór worka na odpady zmieszane – 2 szt. 

Dostarczone worki winny spełniać parametry techniczne określone przez Zamawiającego  

w rozdz. III pkt. 2 SIWZ. Zamawiający nie wymaga nadruków na wzorach worków.” 

 

na brzmienie: 

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

1) wzory worków będących przedmiotem zamówienia tj. wzór worka na szkło – 2 szt., wzór worka 

na metale i tworzywa sztuczne – 2 szt., wzór worka na odpady „bio” – 2 szt., wzór worka na 

papier – 2 szt., wzór worka na popiół – 2 szt. i wzór worka na odpady zmieszane – 2 szt. 

Dostarczone worki winny spełniać parametry techniczne określone przez Zamawiającego  

w rozdz. III pkt. 5 SIWZ. Zamawiający nie wymaga nadruków na wzorach worków.” 
 

 

 

 
     Prezes Zarządu 

Sylwia Wojciechowska 


