
   

 

 
 
 
 
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    13  .03.2023 

  

 

 

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz  

z wyjaśnieniami 

 
 
Załącznik 1 
Pojemnik 0,7L, 1L, 2L,  -  Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu z 
pokrywą z wiekiem wykonaną z polipropylenu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu z pokrywą z wiekiem 
wykonaną z polipropylenu, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 
 
Załącznik 1 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na 

odpady o pojemności 0,7 litra o średnicy spodu – 93mm, góry – 109mm, wysokości 97mm, z 

otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym 

zdjęciu? 

 
 
 
 
 



   

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 
 
 
Załącznik 1 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na 

odpady o pojemności 1 litra  

o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym  

w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu? 

 

 
? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 
 
Załącznik 1 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na 

odpady o pojemności 2 litrów o średnicy spodu – 95mm, góry – 109mm 

o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 

70mm jak na poniższym zdjęciu? 

 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyrazi zgodę, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 
 
 
Załącznik 1 pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na 

odpady o pojemności 5 litrów o średnicy spodu – 190mm, góry – 230mm 

o wysokości 210mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 

70mm jak na poniższym zdjęciu? 



   

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyrazi zgodę, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 
 
Załącznik 1 pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na 

odpady o pojemności 20L o średnicy spodu – 270mm, góry – 310mm 

o wysokości 365mm o średnicy otworu wrzutowego 75mm? 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyrazi zgodę, jednocześnie wymaga jednak, żeby pojemniki były sztywne, 
odporne na przekłucie,  z jednokrotną możliwością zamknięcia. 


