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Znak: AG.I.272.2.42.2019                                                                           Kielce, dn. 2 grudnia 2019 r. 

 

        

Informacja dla Wykonawców nr 1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego pn.:  

„Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych (SUG), gaśnic i hydrantów wewnętrznych 

i zewnętrznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zakup 

gaśnic” znak: AG.I.272.2.42.2019. 

 

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie: 

„…Prosimy o informacje czy podmiot świadczący usługi w ramach ww. zapytania musi posiadać Certyfikat 

dla przedsiębiorstw wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz niektórych gazach cieplarnianych. 

Zwracamy się z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących wyżej wymienionych wątpliwości”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, aby spełniał wymagania zawarte art. 30 ust. 7 ustawy 

z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019 poz. 2158) dalej „ustawa o substancjach zubożających warstwę” 

 

Uzasadnienie dot. treści przepisu wskazanego powyżej: 

 

Art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 [Kryteria uzyskania certyfikatu przez przedsiębiorców] ustawy 

o substancjach zubożających warstwę mówi: 

„2. Certyfikat dla przedsiębiorców może uzyskać przedsiębiorca, który: 

1) spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, określone w rozporządzeniu 

(UE) 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności:  

a) posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach 

procedury prowadzenia działalności,  

b) posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony 

system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla 

personelu,  

c) dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach 

wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej 

działalności;  

2) będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby 

wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną” 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnrxha2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguzteojwgeya
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Art.30 ust 7 [Kryteria uzyskania certyfikatu przez przedsiębiorców] ustawy o substancjach 

zubożających warstwę mówi: „W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 2, spełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, kierownik 

jednostki certyfikującej przedsiębiorców wydaje przedsiębiorcy certyfikat dla przedsiębiorców i dokonuje 

wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, 

zawiadamiając tego przedsiębiorcę o dokonaniu wpisu” 

 

Art. 32 ust. 1 pkt 2 [Zadania jednostki certyfikującej przedsiębiorców] ustawy o substancjach 

zubożających warstwę mówi: 

„1. Jednostka certyfikująca przedsiębiorców wykonuje czynności wynikające z rozporządzenia (UE) 

2015/2067 oraz rozporządzenia (WE) nr 304/2008, a także: 

2) przeprowadza kontrole przedsiębiorcy, każdorazowo przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorców 

i nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu, w celu sprawdzenia spełniania warunków określonych 

w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2.” 

 

 

Powyższa informacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami i nie 

powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.  
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