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w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa worków foliowych oraz innych 
wyrobów z folii 
 
 

           Wyjaśnienia 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 4, - worki na odpady oraz inne wyroby z folii 
Poz.1 
Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, o 
długości troków około 56 cm, pakowane po 100 szt.? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.1 

Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w 
górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Poz.2 

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, 
wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.2 
Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w 
górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Poz.1 i poz.2 

Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na płyny - 
chroni odzież przed rozpryskami płynów, tłuszczy, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cięcie, wysoki karczek w celu 
zapewnienia pełnej ochrony, dokładne wycięcie przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na odpowiedniej 
wysokości zapewnia szczelność fartucha, długość umożliwia stosowanie fartucha nawet przez osoby o większych 
gabarytach, wygodne opakowanie ułatwia wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o grubości 16 mikronów, 
fartuch spełnia normy i wytyczne PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) - zapobieganie narażaniu użytkownika na 
temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub niebezpieczny kontakt, wolny od latexu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Poz.3 
Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem, w kolorze białym, rozmiar: 220 cm x 
90 cm , wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm, uchwyty dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość 
folii do 160 kg , pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz.36 
Czy zamawiający dopuści ochraniacze foliowe na obuwie o gramaturze 2 g/m2? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
poz.36 
Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę 
do pełnych opakowań? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.1,2,3,36 
Prosimy o wydzielenie poz.1,2,3,36 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania 
ofert. 
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