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                    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, 02.05.2016 r. 

Znak sprawy ZP/220/40/16 
 
w sprawie: dostawy pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla SPSK-2. 

 

Wyjaśnienie nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

  

Wykonawca I: 

Pytanie 1: zwracamy się o możliwość zaoferowania: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 1l 

(zgodnie z opisem) o wymiarach: wysokość 125 mm, średnica górna 140 mm, średnica dolna 102 mm, śr. otworu 

wrzutowego 60 mm, pakowane w worki po 50 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o opisanych powyżej wymiarach, z zastrzeżeniem pozostałych 

parametrów i wymagań takich, jak opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 2: zwracamy się o możliwość zaoferowania: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 2l 

(zgodnie z opisem) o wymiarach: wysokość 160 mm, średnica górna 165 mm, średnica dolna 120 mm, śr. otworu 

wrzutowego 70 mm, pakowane w worki po 50 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o opisanych powyżej wymiarach, z zastrzeżeniem pozostałych 

parametrów i wymagań takich, jak opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 3: zwracamy się o możliwość zaoferowania: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 5l 

(zgodnie z opisem) o wymiarach: średnica górna 240 mm, średnica dolna 195 mm, średnica otworu wrzutowego 

100 mm, pakowane w worki po 10 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o opisanych powyżej wymiarach, z zastrzeżeniem pozostałych 

parametrów i wymagań takich, jak opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 4: zwracamy się o możliwość zaoferowania: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 10l 

(zgodnie z opisem) o wymiarach: wysokość 300 mm, średnica górna 240 mm, średnica dolna 200 mm, śr. otworu 

wrzutowego 100 mm, pakowane w worki po 10 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o opisanych powyżej wymiarach, z zastrzeżeniem pozostałych 

parametrów i wymagań takich, jak opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 5: zwracamy się o możliwość zaoferowania: pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne 20l 

(zgodnie z opisem) o wymiarach: wysokość 277 mm, średnica górna 335 mm, średnica dolna 297 mm, śr. otworu 

wrzutowego 125 mm, pakowane w worki po 10 szt. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o opisanych powyżej wymiarach, z zastrzeżeniem pozostałych 

parametrów i wymagań takich, jak opisane w SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 
 
 
………………………………… 
   DYREKTOR SPSK-2 


