
 

 

 Znak sprawy : ZO/12/23/AA – Dostawa na  pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne 
przeznaczone do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpeli, pipet 

innych narzędzi medycznych II 

 

Wrocław 10.03.2023   

 
 
 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz  

z wyjaśnieniami: 

 
 
Pytanie nr 1. 
Zamawiający w „Formularz asortymentowo -cenowy  ZAŁ.1 

wskazał : 
 
Poz. 1 

Pojemnik czerwony na odpady medyczne plastikowy* pojemność 0,7L wymiary:  
średnica górna 140mm  
średnica dolna:102 mm  
Wysokość całkowita: 115 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 60mm 

 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 0,7L o wymiarach: 
średnica górna 120mm  
średnica dolna:105 mm  
Wysokość całkowita: 120 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 60mm 

 
Poz. 2 

Pojemnik czerwony na odpady medyczne plastikowy* pojemność 1,0L wymiary: 
średnica górna 140mm  
średnica dolna:102 mm  
Wysokość całkowita: 125 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 60mm 

 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 1,0L o wymiarach: 
średnica górna 120mm  
średnica dolna:110mm  
Wysokość całkowita: 125 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 60mm 

 
 



 

 

Poz. 3 

 
Pojemnik czerwony na odpady medyczne plastikowy* Pojemność 2,0L wymiary: 
średnica górna 110mm 

średnica dolna:90 mm 

Wysokość całkowita: 250 mm 

Średnica otworu wrzutowego: 70 mm 

 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 2,0L o wymiarach: 
średnica górna 120mm  
średnica dolna:105 mm  
Wysokość całkowita: 225 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 60mm 

 
Poz. 4 

Pojemnik czerwony na odpady medyczne z uchwytem. Typu wiadro* Pojemność 5L wymiary 

średnica górna 240mm  
średnica dolna:195 mm  
Wysokość całkowita: 210 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 100mm 

 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 5L o wymiarach  
Wysokość całkowita 220 mm  
Otwór wrzutowy 100x70 mm  
Szerokość podstawy górnej 220x185 mm  
Szerokość podstawy dolnej 170x135 mm 

 
Poz. 5 

Pojemnik czerwony na odpady medyczne z uchwytem. Typu wiadro* Pojemność 20L wymiary: 
średnica górna 345mm  
średnica dolna:297 mm  
Wysokość całkowita: 280 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 125mm 

 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 20L o wymiarach 

średnica górna 345mm  
średnica dolna:297 mm  
Wysokość całkowita: 315 mm  
Średnica otworu wrzutowego: 125mm 

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1. 
 

Zamawiający podtrzymuje wymiary wskazane w  „Formularzu asortymentowo -cenowym  ZAŁ.1 
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