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Mamy przyjemność poinformować, że aby zapewnić Państwu bezpłatny odbiór i utylizację zakupionych 

w naszej firmie, zużytych odczynników NANOCOLOR® konfekcjonowanych w probówkach okrągłych oraz 

opakowań po odczynnikach zawierających substancje toksyczne, mutagenne i szkodliwe dla środowiska, 

konfekcjonowanych w butelkach o pojemności 30 ml i 100 ml, kontynuujemy współpracę z firmą 

Geminus Sp. z o.o., specjalizującą się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów (numer rejestrowy BDO: 

000018975), która będzie organizowała bezpośredni odbiór zużytych odczynników z Państwa 

laboratoriów. Odbiory będą wykonywane tak jak w ubiegłym roku - w kwietniu (zgłoszenia w marcu) i w 

październiku (zgłoszenia we wrześniu), po wcześniejszym zaakceptowaniu Państwa zgłoszenia 

i uzgodnieniu terminu odbioru.  

Obowiązek wystawienia Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO, wydrukowania potwierdzenia 

wystawienia Karty Przekazania Odpadu i przekazania go kierowcy przed rozpoczęciem transportu 

odpadów spoczywa na podmiocie posiadającym odpady. 

Dlatego też od 1 stycznia 2020 r. podmiot wytwarzający odpady niezarejestrowany w bazie BDO nie 

może przekazać odpadów odbierającemu, ponieważ nie może wystawić karty przekazania odpadów, a 

jest ona niezbędna do wykonania odbioru i transportu odpadu. 

Aby mógł nastąpić odbiór zużytych odczynników Zgłaszający zwrot oświadcza, że spełnia następujące 

wymagania, dotyczące zwrotu opakowań testów NANOCOLOR® 

 Zgłaszający zwrot opakowań jest zarejestrowany w BDO i ma możliwość wystawienia w systemie 

Karty Przekazania Odpadu. 

 Zwracane opakowania z testami probówkowymi (nr kat. 985 …) zawierają oryginalną zawartość 

uzupełnioną o badane próby w ilości zgodnej z odpowiednią metodyką, a opakowania po testach 

standardowych (nr kat. 918 …) zawierających substancje toksyczne, mutagenne lub niebezpieczne 

dla środowiska są puste.  

 Probówki zamknięte są szczelnie oryginalnymi zamknięciami, a pokrywki zabezpieczone przylepcem. 

 Probówki, pojemniki i butelki znajdują się w odpowiadających im, oryginalnych pudełkach 

polistyrenowych, wyposażone są w czytelne etykiety producenta i dystrybutora (AQUA LAB) 

 Opakowania jednostkowe są zapakowane w karton zbiorczy, każdy kod odpadu w osobnym kartonie. 

 Opakowania zbiorcze są odpowiednio zamknięte i oznakowane adresem odbioru (przynajmniej 

z jednej strony) oraz kodem odpadów (przynajmniej z dwóch stron). 

 Opakowania są zgodne co do ilości i rodzaju z przesłanym zgłoszeniem (należy podać wagę całości 

odpadu). 

 Opakowania będą dostępne do odbioru w uzgodnionych godzinach i terminie. 

 Przy odbiorze, nadawca wystawi Kartę Przekazania Odpadu w systemie BDO i wydrukuje 

potwierdzenie wystawienia Karty Przekazania Odpadu. 

 Potwierdzenie wystawienia Karty Przekazania Odpadu zostanie przekazane kierowcy. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje niewykonaniem odbioru. 

Prosimy o przekazywanie nam wszelkich uwag, dotyczących odbioru zużytych odczynników 

NANOCOLOR®. 


