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Wyjaśnienia 

 

 

 

Dotyczy:   Konkursu na dostawę artykułów wykonanych z pulpy papierowej do utylizacji w urządzeniu typu   

MACERATOR 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 365 x 270 x 85mm, pakowany a’120 szt. z 

przeliczeniem ilości na 167 opakowań? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Basen płaski, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm (+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR - 20 040 szt. 

 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 355 x 285 x 100mm, pakowany 120 szt. z 

przeliczeniem ilości na 84 opakowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Basen głęboki, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm (+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 10 080 szt. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści miskę o poj. 4 l o wymiarach 315 x 255 x 110mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, o wymiarach 330x255x100mm (+/- 50mm) (prostokątna), j. użytku, 

z pulpy papierowej, do płynów z detergentem, wykazująca właściwości nieprzemakalne przez min 2 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 45 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 

25 000 szt. 



 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści miskę odporną na przesiąkanie płynów o temperaturze 45oC przez min. 2h (35oC 

przez min. 4h)? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, o wymiarach 330x255x100mm (+/- 50mm) (prostokątna), j. użytku, 

z pulpy papierowej, do płynów z detergentem, wykazująca właściwości nieprzemakalne przez min 2 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 45 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 

25 000 szt. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści miskę o średnicy 300mm, wysokości 92mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 3 l, o wymiarach min 300 x min 92 mm,  j. użytku, z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min  4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 20 000 szt. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245 x 115 x 50mm, pakowaną a’300 szt. z 

przeliczeniem ilości na 500 opakowań? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska nerkowata, o wymiarach 240x130x45 mm (+/- 50mm),  j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 150 000 szt. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 875ml, o wymiarach 245 x 105 x 125mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Kaczka męska duża, o pojemności min  875ml, j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej właściwości 

nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 25 000 

szt. 

 
Pytanie 8 

Czy zamawiający dopuści wymiar 365 mm x 270 mm x 85 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Basen płaski, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm (+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR - 20 040 szt. 

 

 
 



Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuści wymiar 355 mm x 285 mm x 100 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, o wymiarach 330x255x100mm (+/- 50mm) (prostokątna), j. użytku, 

z pulpy papierowej, do płynów z detergentem, wykazująca właściwości nieprzemakalne przez min 2 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 45 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 

25 000 szt. 
 
 
Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuści wymiar 320 mm x 260 mm x 107 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, o wymiarach 330x255x100mm (+/- 50mm) (prostokątna), j. użytku, 

z pulpy papierowej, do płynów z detergentem, wykazująca właściwości nieprzemakalne przez min 2 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 45 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 

25 000 szt. 

 

Pytanie 11 

Czy zamawiający dopuści wymiar 260 mm x 92 lub 300 mm x 95 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 3 l, o wymiarach min 300 x min 92 mm,  j. użytku, z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min  4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 20 000 szt. 

 

Pytanie 12 

Czy zamawiający dopuści wymiar 245 mm x 115 mm x 50 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska nerkowata, o wymiarach 240x130x45 mm (+/- 50mm),  j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 150 000 szt. 

 

Pytanie 13 

Czy zamawiający dopuści wymiar 250 mm x 135 mm x 40 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska nerkowata, o wymiarach 240x130x45 mm (+/- 50mm),  j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 150 000 szt. 
 
 
 

 

 



 

Pytanie 14 

Czy zamawiający dopuści wymiar 250 mm 110 mm x 120 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Kaczka męska duża, o pojemności min  875ml, j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej właściwości 

nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 25 000 

szt. 

 

 
Pytanie 15 Poz. 1 i poz. 3 

 
Czy zamawiający dopuści opakowanie po 120 szt.? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 

 
Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

 
Poz 1. Basen płaski, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm (+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR - 20 040 szt. 

 

Poz 3. Basen głęboki, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm (+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 10 080 szt. 

 
 
 
Pytanie 16 
Czy zamawiający dopuści opakowanie po 120  szt.? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska ogólnego zastosowania, poj. 3 l, o wymiarach min 300 x min 92 mm,  j. użytku, z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min  4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 

35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 20 000 szt. 

 

Pytanie 17  
Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze po 300 lub 500 szt? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Miska nerkowata, o wymiarach 240x130x45 mm (+/- 50mm),  j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 150 000 szt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 18  
Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze po 50 szt? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający zmienia treść przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie : 

Kaczka męska duża, o pojemności min  875ml, j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej właściwości 

nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR – 25 000 

szt. 
 
 


