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PCMG/ZO-16/2018                                                                         Grójec, dn.22.03.2018r. 
 
 

Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania 

ofertowego o wartości do kwoty 30 000 EURO na zakup i dostawę worków 
foliowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o. 
PCMG/ZO-16/2018 

 
Zamawiający odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 

 
Pytanie 1  
Dotyczy poz. nr 1 i 2  
Prosimy o doprecyzowanie na jakie środki chemiczne mają być odporne worki wykonane z 
folii HDPE? Chcielibyśmy zaznaczyć, że worki wykonane z folii HDPE są przeznaczone do 
utylizacji produktów lekkich, typu biurowych, a nie do środków chemicznych.  
Odpowiedź: Zamawiający wziął pod uwagę  podnoszony przez Wykonawcę argument i 
zmienia opis przedmiotu zamówienia. 
Worki muszą być odporne na ogólnie stosowana chemię gospodarczą oraz środki 
dezynfekcyjne stosowane powszechnie w służbie zdrowia. 
Zapis przed zmianami: 

1. 

Worki foliowe małe : rozmiar 500 x 600 mm   25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,01mm ; wykonane z foli  polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej,  wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, o wzmocnionym zgrzewie z 

możliwością zamknięcia lub zawiązania, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czerwone 

22.000 

Szt. 

2. 

Worki foliowe małe : rozmiar 500 x 600 mm  25 mm, grubość 

nie mniej niż 0,01mm: wykonane z foli polietylenowej HDPE, 

nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i 

środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czarne 

22 000 

Szt. 
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Zapisy po zmianie: 

1. 

Worki foliowe małe : rozmiar 500 x 600 mm   25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,01mm ; wykonane z foli  polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej,  wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, o wzmocnionym zgrzewie z 

możliwością zamknięcia lub zawiązania, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czerwone 

22.000 

Szt. 

2. 

Worki foliowe małe : rozmiar 500 x 600 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,01mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czarne 

22 000 

Szt. 

 
Pytanie 2 
Dotyczy od pozycji nr 3 do poz.11 i poz. nr 13 i 14 
1) Prosimy o zmianę rodzaju folii worków z HDPE na LDPE, gdyż worki wykonane z folii 
HDPE produkuje się maksymalnie do grubości 20 mikronów – 0,02 mm.  
2) Dodatkowo, zamawiający oczekuje worków wykonanych z folii, która „nie szeleści”, 
natomiast folia HDPE uznawana za folię szeleszczącą.  
3) Prosimy o doprecyzowanie na jakie środki chemiczne mają być odporne worki?  
Odpowiedź: Zamawiający wziął pod uwagę  podnoszony przez Wykonawcę argument i 
zmienia opis przedmiotu zamówienia. Worki muszą być odporne na ogólnie stosowana 
chemię gospodarczą oraz środki dezynfekcyjne stosowane powszechnie w służbie zdrowia. 
 
Zapisy przed zmianą: 

3. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

120. 000 

Szt. 
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- czarne 

4. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- niebieskie 

44.000 

Szt. 

5. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czerwone 

66. 000 

Szt. 

6. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,05mm wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czarne 

42.000 

Szt. 

7. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,05mm: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE; nieprzezroczystej,  wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych,  z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, , worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

30.000 

Szt. 
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mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czerwone 

8. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość niemniej niż 0,05mm: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- niebieskie 

24.000 

Szt. 

9. 

Worki na łożyska poporodowe i odpady histopatologiczne 

rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, grubość nie mniej niż 0,07 

mm, wykonane z foli polietylenowej HDPE, nieprzezroczystej, 

wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków 

chemicznych, z możliwością zamknięcia lub zawiązania, o 

wzmocnionym zgrzewie, worki musza być bezzapachowe- nie 

wydzielające żadnego zapachu, worki nie mogą być wykonane z 

folii „szeleszczącej”, Worki musza być konfekcjonowane- 

składane w opakowaniu zbiorczym (nie w rolkach) 

- czerwone 

2.000 

Szt. 

10. 

Worki foliowe na ubrania pacjentów: rozmiar 900 x 1300 

mm  25 mm, wykonane z folii polietylenowej HDPE, grubość 

nie mniej niż 0,1 mm, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza 

być bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki 

nie mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza 

być konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie 

w rolkach) 

5.000 

Szt. 
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- białe przezroczyste lub nieprzezroczyste 

11. 

Woreczki śniadaniowe foliowe na pieczywo, rozmiar 220 x 

320  25 mm, grubość nie mniej niż 0,01mm, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, Worki musza 

być konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie 

w rolkach) 

- białe przezroczyste 

Torebki cięte, pakowane luzem  

65.000 

Szt. 

13. 

Worki duże na skratki obwód worka 700 x 1100mm  25 mm 

grubość nie mniej niż 0,2mm; wykonane z folii polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czerwone 

300 

Szt. 

14. 

Worki foliowe duże: rozmiar 800 x 1000 mm  25 mm, 

wykonane z folii polietylenowej HDPE, grubość nie mniej niż 

0,07 mm, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czarne 

2 000 

Szt. 

 
Zapisy po zmianie: 

3. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

120. 000 

Szt. 
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wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czarne 

4. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- niebieskie 

44.000 

Szt. 

5. 

Worki foliowe duże : rozmiar 600 x 800 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,03mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej; wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania,  o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu  

- czerwone 

66. 000 

Szt. 

6. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,05mm wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czarne 

42.000 

Szt. 

7. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość nie mniej niż 0,05mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE; nieprzezroczystej,  wytrzymałej, odpornej na działanie 

30.000 

Szt. 
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wilgoci i środków chemicznych,  z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, , worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czerwone 

8. 

Worki foliowe duże: rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, 

grubość niemniej niż 0,05mm: wykonane z foli polietylenowej 

LDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- niebieskie 

24.000 

Szt. 

9. 

Worki na łożyska poporodowe i odpady histopatologiczne 

rozmiar 700 x 1100 mm  25 mm, grubość nie mniej niż 0,07 

mm, wykonane z foli polietylenowej LDPE, nieprzezroczystej, 

wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków 

chemicznych, z możliwością zamknięcia lub zawiązania, o 

wzmocnionym zgrzewie, worki musza być bezzapachowe- nie 

wydzielające żadnego zapachu, worki nie mogą być wykonane z 

folii „szeleszczącej”, Worki musza być konfekcjonowane- 

składane w opakowaniu zbiorczym (nie w rolkach) 

- czerwone 

2.000 

Szt. 

10. 

Worki foliowe na ubrania pacjentów: rozmiar 900 x 1300 

mm  25 mm, wykonane z folii polietylenowej LDPE, grubość 

nie mniej niż 0,1 mm, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza 

być bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki 

5.000 

Szt. 
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nie mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza 

być konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie 

w rolkach) 

- białe przezroczyste lub nieprzezroczyste 

11. 

Woreczki śniadaniowe foliowe na pieczywo, rozmiar 220 x 

320  25 mm, grubość nie mniej niż 0,01mm, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, Worki musza 

być konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie 

w rolkach) 

- białe przezroczyste 

Torebki cięte, pakowane luzem  

65.000 

Szt. 

13. 

Worki duże na skratki rozmiar worka 700 x 1100mm  25 

mm grubość nie mniej niż 0,2mm; wykonane z folii 

polietylenowej LDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej 

na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością 

zamknięcia lub zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki 

musza być bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, 

worki nie mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki 

musza być konfekcjonowane- składane w opakowaniu 

zbiorczym (nie w rolkach) 

- czerwone 

300 

Szt. 

14. 

Worki foliowe duże: rozmiar 800 x 1000 mm  25 mm, 

wykonane z folii polietylenowej LDPE, grubość nie mniej niż 

0,07 mm, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czarne 

2 000 

Szt. 

 
Pytanie 3 
Dotyczy od pozycji nr 3 do poz. nr 8 
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Prosimy o zmianę grubości worka na 40 mikronów, gdyż bardzo wytrzymałe worki z folii o 
pojemności ok. 120l są właśnie wykonane z folii LDPE o maksymalnej grubości 40 
mikronów.  
Odpowiedź: Zamawiający w związku z udzielonymi wcześniej podpowiedziami na pytania 
Wykonawcy zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju folii z HDPE na LDPE. 
Zamawiający wymaga aby worki miały grubość co najmniej 0,03mm zatem zaoferowanie 
przez Wykonawcę produktu o wyższych parametrach jest dopuszczalne. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy od pozycji nr 9 
Prosimy o zmianę grubości worka na 50 mikronów wykonanej z folii LDPE. 
Odpowiedź: Zamawiający w związku z udzielonymi wcześniej podpowiedziami na pytania 
Wykonawcy zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju folii z HDPE na LDPE. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy od pozycji nr 10 
Prosimy o zmianę grubości worka na 40 mikronów, gdyż bardzo wytrzymałe worki o 
pojemności ok. 160l są właśnie wykonane z folii LDPE o maksymalnej grubości 40 
mikronów.  
Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że nie produkuje się worków o takiej grubości nawet z 
folii LDPE.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie. Z rozeznania rynku, 
które zamawiający przeprowadził na etapie przygotowania postępowania wynika, ze worki o 
wymaganych parametrach są dostępne w sprzedaży.  
 
Pytanie 6 
Dotyczy od pozycji nr 11 
Prosimy o zmianę grubości worka na 18-20 mikronów, gdyż bardzo wytrzymałe worki o 
pojemności ok. 35l są właśnie wykonane z folii LDPE o maksymalnej grubości 18-20 
mikronów.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby worki miały grubość co najmniej 0,01mm zatem 
zaoferowanie przez Wykonawcę produktu o wyższych parametrach jest dopuszczalne. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy od pozycji nr 13 
1) Prosimy o doprecyzowanie co zmawiający rozumie przez zapis „obwód worka 700x1100 
mm +/- 25 mm”. W rozumieniu matematycznym, obwód jest to suma wszystkich boków 
danej figury, a nie poszczególne wymiary.  
2) Prosimy o zmianę grubości worka na 40 mikronów, gdyż bardzo wytrzymałe worki o 
pojemności ok. 120l są właśnie wykonane z folii LDPE o maksymalnej grubości 40 
mikronów. 
Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że zamawiający oczekuje worka o grubości 200 
mikronów, gdzie żaden producent worków foliowych nie wykona takiego worka nawet z folii 
LDPE.  
Dla porównania worki na zwłoki z maksymalnym obciążeniem 200 kg i o wymiarach 200 cm 
x 160 cm  są wykonane z folii o grubości 160 mikronów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zapisie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający 
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zmienił treść zapisu na „(...)rozmiar worka 700x1100mm±25mm(…) 
Zamawiający zmieni parametry worków na wymagana grubość 0,1mm. Z rozeznania rynku, 
które zamawiający przeprowadził na etapie przygotowania postępowania wynika, ze worki o 
grubości 0,1mm są powszechnie dostępne w sprzedaży.  
Zapisy przed zmianą: 

13. 

Worki duże na skratki obwód worka 700 x 1100mm  25 mm 

grubość nie mniej niż 0,2mm; wykonane z folii polietylenowej 

HDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie 

wilgoci i środków chemicznych, z możliwością zamknięcia lub 

zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki musza być 

bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, worki nie 

mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki musza być 

konfekcjonowane- składane w opakowaniu zbiorczym (nie w 

rolkach) 

- czerwone 

300 

Szt. 

Zapisy po zmianie: 

13. 

Worki duże na skratki rozmiar worka 700 x 1100mm  25 

mm grubość nie mniej niż 0,1mm; wykonane z folii 

polietylenowej LDPE, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej 

na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością 

zamknięcia lub zawiązania, o wzmocnionym zgrzewie, worki 

musza być bezzapachowe- nie wydzielające żadnego zapachu, 

worki nie mogą być wykonane z folii „szeleszczącej”, Worki 

musza być konfekcjonowane- składane w opakowaniu 

zbiorczym (nie w rolkach) 

- czerwone 

300 

Szt. 

 
 
Pytanie 8 
Dotyczy od pozycji nr 14 
Prosimy o zmianę grubości worka na 40 mikronów, gdyż bardzo wytrzymałe worki o 
pojemności ok. 160l są właśnie wykonane z folii LDPE o maksymalnej grubości 40 
mikronów. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie. 
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Zamawiający wprowadza do Metodologii pomiaru produktu dotycząca wszystkich 

pozycji dodatkową metodę – próbę wagową. 

  
W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularza 
cenowego oraz specyfikacji technicznej obowiązującymi dokumentami są Opis przedmiotu 
zamówienia, Formularz cenowy oraz specyfikacja techniczna po zmianach w dniu 
22.03.2018r.  

 
 
 
 
 
 

Marzena Barwicka 
Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 


