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Specyfikacja Techniczna 
 

„Dostawa opakowań do konfekcji soli w 2022 r.” 
 
1. Zamawiający. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój, 
nr tel. (32) 476-30-73 do 79 

 
2. Przedmiot zamówienia. 
 
I. Dostawa taśmy PE białej pięciowarstwowej o szerokości 1060mm x 0,16mm z nadrukiem kolorowym 
    w roku 2022 w ilości 13 Mg 
 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 w ofercie należy podać cenę samej taśmy bez bobiny, 

 ciężar rolki z taśmą od 80 do 120 kg, 

 taśma musi posiadać moletkę 4x,  

 kolor biały, 

 nadruk kolorowy z kodem kreskowym, 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku, 

 min. ilość w jednej dostawie 1 tona w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 taśma powinna spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem.   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24.  Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 
 

II. Dostawa taśmy LDPE białej pięciowarstwowej o szerokości 850mm x 0,14mm z nadrukiem kolorowym 
     w roku 2022 w ilości 52 Mg 
 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 w ofercie należy podać cenę samej taśmy bez bobiny, 

 ciężar rolki z taśmą od 80 do 120 kg, 

 taśma musi posiadać moletkę 4x,  

 kolor biały, 

 nadruk kolorowy z kodem kreskowym, 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku, 

 min. ilość w jednej dostawie 1 tona w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 taśma powinna spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem.   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24.  Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 
III. Dostawa podkładów i kapturów w roku 2022 w następujących ilościach: 
 

a) Podkłady    75 000 szt. 
b) Kaptury    30 000 szt. 
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Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 wymiary podkładów 1000mm x 1400mm x 0,03mm, 

 wymiary kapturów  1200mm x 1600mm x 0,03mm, 

 folia PE transparentna, 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku , 

 min. ilość w jednej dostawie 10 000 sztuk w terminie do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia, 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami,  

 folie powinny spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem.  

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 
IV. Dostawa folii stretch w roku 2022 w następującej ilości: 
 

a) folia Stretch maszynowa 20 Mg 
 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 folia Stretch o wymiarach  500 mm x 0,023mm, 

 w ofercie należy podać cenę samej folii w rolce bez bobiny, 

 materiał PE, 

 ciężar rolki Stretch maszynowej max. 20 kg, 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku,  

 min. ilość  w jednej dostawie 1 T w terminie do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia, 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 folie powinny spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem.   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 

V. Dostawa worków PE białych otwartych 25 kg z nadrukiem kolorowym i bez nadruku w roku 2022 
     w następujących ilościach: 
 

a)  150 000 szt. z nadrukiem 
b)    10 000 szt. bez nadruku 

 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 wymiary 350mm x 2f50  x  640mm  x 0,16mm, 

 worek winien posiadać mikroperforację, 

 worek musi posiadać moletkę  lub dodatek antypoślizgowy, 

 kolor biały bez nadruku, 

 worek z nadrukiem lekko transparentny,                                                                                                                                                    

 nadruk kolorowy z kodem kreskowym, 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku,  

 min. ilość w jednej dostawie 5.000 sztuk w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 worki powinny spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 

VI. Dostawa worków wentylowych papierowych 50 kg z nadrukiem  kolorowym w roku 2022 w ilości 
             100 000 szt. 
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Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

 wymiary 500 x 750 x 13 cm 

 worek klejony wk 3sc 

 nadruk kolorowy z kodem kreskowym 

 dostawy na paletach sukcesywnie w skali roku  

 min. ilość w jednej dostawie 20 000 sztuk w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia. 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami 

 worki powinny spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 

VII. Dostawa opakowań typu Big-Bag bez nadruku w roku 2022 w  ilości - 32 000 szt. 
 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

Wymiary zewnętrzne:  850 x 850 x 1150 mm  
 

Big –Bagi winny mieć: 
 

 4 zawiesia o długości 250 mm wielokrotnego użytku, 

 tkaninę PP. powlekaną, 

 szwy dwustronnie uszczelniane, 

 wentyle wsypowy i wysypowy o średnicy 400 mm i długości 500 mm, 

 kieszeń PE format A-4 zabezpieczająca dokumenty przed wypadaniem do uzgodnienia  
z dostawcą   

 współczynnik bezpieczeństwa 6:1 

 Dostawy na paletach , sukcesywnie w ciągu roku  

 min. 1000 szt. w dostawie w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia. 

 oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami 

 worki powinny spełniać wymagania dotyczące kontaktu z żywnością 

 Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem   

 Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie Zamawiającego. 

 
VIII. Dostawa palet w roku 2022 w następujących ilościach: 
 

a) paleta EURO nowe z certyfikatem UIC i EUR ( fumigowane ) zgodnie z Kodeksem UIC – 435-2 
      30 000 szt. 
 

b) paleta przemysłowa nowa o nośności 1200 kg (deska gr. min. 22 mm, klocek 100 mm)  
      19 000 szt.  

 

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny: 
 

wymiary zewnętrzne 1200 mm x  800 mm x 144 mm,  
dostawa będzie realizowana sukcesywnie w skali roku w ilości min 500 szt. w jednej partii  
w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami 
Zamawianie każdorazowej partii towaru, odbywać się będzie faksem lub mailem   
Miejsce dostawy: System Odsalania 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24. Rozładunek 
każdorazowej dostawy po stronie zamawiającego. 
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UWAGA: 
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny odpowiadać następującym 
rozporządzeniom: 
 

1.Rozporządzenie  (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r.  
   w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające 
   dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 
 

2.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22.12.2006 r. (ze zmianą 282/2008)  
   w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów 
   przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
 

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 dnia 14.01.2011 roku z późniejszymi zmianami 
     w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu 
     z żywnością.  
 

Oferent przedstawi dokument badania odnośnie migracji globalnej i specyficznej dla PE przy 60ºC zgodnie 
z załącznikiem nr III ww. Rozporządzenia.  
 

Wykonanie nowych nadruków na opakowaniach jest po stronie Sprzedającego  
na podstawie przedstawionych wzorów i treści koniecznej do zawarcia w nich. Wykonany nowy nadruk po 
weryfikacji zatwierdzi Kupujący przed uruchomieniem produkcji. 
 

Oferent zobowiązany jest przedstawić pełną specyfikację techniczną oferowanego produktu. 
 

UWAGA: 
 

Przedstawienie dokumentu badania migracji globalnej oraz migracji specyficznej dla folii polietylenowej 
nie jest warunkiem udziału w przetargu. 
   Jeżeli firma posiada taki dokument powinna go dołączyć do dokumentacji przetargowej składanej na 
ww. postępowanie. Jeżeli firma nie posiada wystarczy dołączyć do dokumentacji przetargowej 
oświadczenie, że w przypadku wygarnia przetargu takie badania przeprowadzi na własny koszt, poda 
termin nich wykonania i przedstawi (prześle) wyniki badań migracji naszej spółce. 
 

   Dodatkowo do każdej dostarczonej partii produktu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością konieczne jest dołączenie pisemnej deklaracji stwierdzającej, że wyroby są zgodne 
z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie – załącznik nr IV ww. Rozporządzenia. 
 

   Rodzaje środków spożywczych, które maja kontakt z materiałem: 
Sól ważona spożywcza, peklowana,  jodowana (jodanem potasu), substancją przeciwzbrylającą E 536  
Sól jest konfekcjonowana w temperaturze około 60°C 
 

   Oferent zobowiązany jest przedstawić pełną specyfikację techniczną oferowanego produktu. 


