WYKONAWCY

Dot Przetarg nieograniczony

Koszalin 13.07.2018 roku

.

Postępowanie do Ogłoszenia nr 522/U/18/Oddział Koszalin, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego sprawa ZN/3658/505AD/2018/1:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w
Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust.6 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGAOPERATOR SA, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

Pytania
1. Zamawiający wymaga, aby materiały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała
prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o
zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca
rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury
rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym środki
czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami (np. mydło) posiadają
zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów PZH?
2. Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane
posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta
dozowników.
3. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma
Zamawiający?
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4. Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli –
ma Zamawiający?
5. Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje
Zamawiający?

Odpowiedzi
Ad. 1. Tak, dopuszczamy karty charakterystyki w miejsce atestów PZH.
Ad. 2. We wszystkich lokalizacjach posiadamy dozowniki na mydło dolewane.
Ad. 3. We wszystkich lokalizacjach są pojemniki na duże rolki papieru toaletowego.
Ad. 4. W lokalizacji Słupsk, Przemysłowa – część łazienek posiada pojemnik na ręczniki z rolki, a
cześć składane w zz. Pozostałe lokalizacje ręczniki składane w zz.
Ad. 5. Nie oczekujemy żadnych odświeżaczy powietrza.

Sporządził:
Adrian Żmudziński
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