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Znak sprawy: ZP/220/44/18 

W sprawie: dostawy pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: W związku z opisem przedmiotu zamówienia wskazującym na konkretne pojemniki na odpady 

medyczne, pochodzące od lokalnego producenta, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS" Sp. z o.o.             

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 59A, jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zwraca się w trybie art. 38 ust. 1 ustawy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji wymogów, 

zawartych w SIWZ, poprzez dopuszczenie do zaoferowania pojemników o wskazanych poniżej wymiarach. 

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane 

procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie 

poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pojemność 1 l 

wysokość 12.5 cm średnica górna 14 cm  

średnica dolna 10 cm  

średnica otworu wrzutowego 6 cm 

 

Pojemność 2 l 

Wysokość 16 cm  

średnica górna 16.5 cm  

średnica dolna 12 cm  

średnica otworu wrzutowego 7 cm 

 

Pojemność 5-6  

Wysokość 21 cm  

średnica górna 24 cm  

średnica dolna 19.5 cm  

średnica otworu wrzutowego 10 cm 

 

Pojemność 10-11 I 

wysokość 30 cm 

średnica górna 24 cm 

średnica dolna 20 cm 
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średnica otworu wrzutowego 10 cm 

 

Pojemność 20 

wysokość 27,7 cm 

średnica górna 33,5 cm  

średnica dolna 29,7 cm 

średnica otworu wrzutowego 12,5 cm 

 

W razie odmowy modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych 

argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnei. 

upoważniaiacei Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwei konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych 

 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


