
 

 

 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 16.03.2023   

 
 
 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz  

z wyjaśnieniami: 

 
Poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika okrągłego o poj. 0,7 l wykonanego z 
polipropylenu o następujących wymiarach: 

 Szerokość podstawy górnej 109 mm 

 Szerokość podstawy dolnej 80 mm 

 Otwór wrzutowy 80x55 mm 

 Wysokość całkowita 121 mm? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika płaskiego  o poj. 0,7 l wykonanego z 
polipropylenu o następujących wymiarach: 

 Długość 108 mm 

 Szer. 58 mm 

 Wysokość całkowita 123mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika płaskiego  o poj. 0,7 l wykonanego z 
polipropylenu o następujących wymiarach: 

 Średnica górna 100 mm 

 Średnica dolna  95 mm 

 Wysokość całkowita 120mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



 

 

Poz. 2 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 1 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Szerokość podstawy górnej 130 mm 

 Szerokość podstawy dolnej 110 mm 

 Otwór wrzutowy 100x70 mm 

 Wysokość całkowita 120 mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 1 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica 144 mm 

 Otwór wrzutowy  63 mm 

 Wysokość całkowita 125 mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 1 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica górna 120 mm 

 Średnica dolna  110 mm 

 Wysokość całkowita 120mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 2 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Szerokość podstawy górnej 130 mm 

 Szerokość podstawy dolnej 110 mm 

 Otwór wrzutowy 100x70 mm 

 Wysokość całkowita 210 mm? 
 
 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 
Poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 2 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica 167 mm 

 Otwór wrzutowy  70 mm 

 Wysokość całkowita 155 mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 2 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica górna 120 mm 

 Średnica dolna  105 mm 

 Wysokość całkowita 220mm? 
 

 
ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 
Poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 5 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Szerokość podstawy górnej 220x185 mm 

 Szerokość podstawy dolnej 170x135 mm 

 Otwór wrzutowy 100x70 mm 

 Wysokość całkowita 220 mm? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 5 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica 225 mm 

 Otwór wrzutowy  90 mm 

 Wysokość całkowita 195 mm? 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
             Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 5 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica górna 230 mm 

 Średnica dolna  200 mm 

 Wysokość całkowita 190mm? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 5 l wykonanego z polipropylenu o 
następujących wymiarach: 

 Średnica górna 350 mm 

 Średnica dolna  300 mm 

 Wysokość całkowita 300mm? 
 

 
ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) pakowanych w 
kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej 
zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?  

 

ODPOWIEDŹ: 
Dopuszcza, nie wymaga. 

 
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu ? Tylko taki 

materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne 
spalanie zebranego materiału.   

 

ODPOWIEDŹ: 
Tak-Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
 

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim 
ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w 
technologii rozdmuchu, co sprawia, ze powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, 
nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej 



 

 

grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne 
na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i 
twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z 
obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo 
personelu medycznego podczas użytkowania.   

 

ODPOWIEDŹ: 
Nie wymaga pod warunkiem, że zarówno pojemniki jak i pokrywy będą sztywne i odporne na 
przekłucie i nie będą posiadać zniekształceń i oraz posiadać  jednolitą grubość ścianki. 
 

 

4.Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) posiadały 
szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów. 

 
            ODPOWIEDŹ: 
         Tak.Przedmiotem zamówienia jest pojemnik zamykany pokrywą uniemożliwiającą kontakt z jego         
zawartością z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiający hermetyczne zamknięcie.  
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