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Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 

 
 
 

 Wyjaśnienia z dnia 08.08.2022r.  
 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
"Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do 

Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o. w Krasnymstawie" −  znak sprawy: ZS/ZO/08/2022 
 
 

            W dniu 03.08.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły 
zapytania/wnioski Wykonawców dotyczące prowadzonego w trybie Zapytania 
ofertowego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

"Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie" −     
znak sprawy: ZS/ZO/08/2022 
 
Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z  

zapisami w rozdziale 9  pkt 1 Zapytania ofertowego przekazuje treść zapytań i 
wniosków Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 
 
 

Pytanie nr 1 
 

„Dzień dobry; w treści zapytania jest wymóg odbioru pustych opakowań po 

zużytych testach. Według naszej wiedzy mniej więcej roku temu zmieniły się 
przepisy prawne i firmy handlowe / dostawcy / pośrednicy / a nawet 

dystrybutor firmy MN w Polsce nie mają prawa dokonywać takiego odbioru. 
Odbiór jest niezgodny z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jedynym podmiotem, który może i ma taki obowiązek jest końcowy 

użytkownik tego typu produktów, po uprzednim przejściu całej procedury 
BODO. Inne postępowanie powoduje złamanie prawa przez dostawcę ale 
również końcowego użytkownika. Tego typu usługę odbioru mogą wykonywać 

jedynie podmioty zarejestrowane w systemie oraz posiadające odpowiednie 
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uprawnienia po porozumieniu z końcowym użytkownikiem.. Z tego powodu 

wnioskuję o zmianę tego zapisu poprzez usunięcie z treści zapytania o 
sygnaturze  ZS/ZO/08/2022.” 
 

 

Odpowiedź nr 1. 
 

Zamawiający informuje, że uwzględnia propozycję Wykonawcy i zmienia  
dotychczasowe zapisy Zapytania Ofertowego oraz innych dokumentów w 
których wskazywał  wymóg odbioru pustych opakowań po zużytych testach. 

Zapisy te zostają usunięte z treści Zapytania ofertowego. 
 

• W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie (modyfikacji) uległy nw. 

dokumenty:  

  

1) zmiany w Zapytaniu ofertowym w pkt 4.1 ; 

 

a) zapisy przed zmianami; 

„Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę odczynników NANOCOLOR firmy 

MACHEREY-NAGEL wraz z odbiorem pustych opakowań zgodnie z poniższym 

zestawieniem:” 

 

b) zapisy po zmianach punkt 4.1 otrzymuje następujące brzmienie; 

− „Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę odczynników NANOCOLOR firmy 

MACHEREY-NAGEL zgodnie z poniższym zestawieniem:” 

 

 

Uwaga: Zamawiający zaznacza, że:  

 

• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego, są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców oraz nie mają wpływu na zmianę terminu 

składania ofert.  
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