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Wszyscy uczestnicy postępowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuję, iż wpłynęły następujące zapytania co 
do treści zapytania cenowego:

Poz. 1,2,3, 4
Zamawiający wymaga, aby środki higieny osobistej posiadały atest PZFI. Informujemy, iż z dniem 
01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym 
prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki higieny osobistej atestów PZH. 
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 
sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 
dnia 22.03.1928. które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. 
Obecnie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dokumentami dopuszczającymi preparaty 
chemiczne do obrotu na rynku polskim są:
a) dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis 
do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach 
medycznych,
b) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,
c) dla preparatów' rejestrowanych jako produkty lecznicze - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego,
d) dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki - potwierdzenie przekazania danych do CPNP,
e) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne -  karta charakterystyki 
substancji niebezpiecznej.
Materiały eksploatacyjne typu mydła, pasty które sklasyfikowane są jako kosmetyki, powinny 
posiadać formularz zgłoszenia do kosmetyku do CPNP oraz kartę charakterystyki produktu jeżeli 
posiadają w swoim składzie substancje niebezpieczne. W związku z powyższym prosimy o zmianę 
zapisów i dopuszczenie wymienionych dokumentów w miejsca atestów PZH.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zapisu obligatoryjnego warunku posiadania 
przez środki higieny osobistej atestów PZH i dopuszcza środki higieny do obrotu zgodne z 
aktualnie obowiązującymi przepisami.
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