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Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 

 
 
 

 Wyjaśnienia z dnia 09.08.2022r.  
 
 
 

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 08.08.2022 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 
 

„Prosimy o odstąpienie od wymogu odbioru na własny koszt wszystkich 

opakowań po zużytych odczynnikach.” 
 

Odpowiedź nr 1. 
 

Zamawiający informuje, że uwzględnia propozycję Wykonawcy. Ponadto 
zmiany o których mowa znalazły odzwierciedlenie w wyjaśnieniach jakie 

Zamawiający udzielił w dniu 08.08.2022 roku zmieniły się wówczas zapisy 
Zapytania ofertowego oraz innych dokumentów w których Zamawiający 
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wskazywał  wymóg odbioru pustych opakowań po zużytych testach. Zapisy te 

zostały usunięte z treści Zapytania ofertowego. 
 

• W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2022 roku 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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