
                                                                                                               

 

Rozeznanie rynku 

 

Zapytanie o preparaty do neutralizacji zapachów powstających przy obróbce 

odpadów komunalnych pochodzenia organicznego oraz odpadów zielonych. 

 

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie zwraca się do potencjalnych oferentów z zapytaniem 

o preparaty do neutralizacji zapachów powstających przy obróbce odpadów komunalnych pochodzenia 

organicznego oraz odpadów zielonych na instalacjach Kompostowni Odpadów Zielonych, Kompostowni 

Odpadów Organicznych, Podczyszczalni Odcieków Składowiskowych. 

Czy posiadają Państwo preparaty spełniające poniższe wymagania: 

- Preferowana postać: koncentrat umożliwiający uzyskanie roztworu wodnego o stężeniu od 0,1 do 1,6% 

(stosowany w dużym rozcieńczeniu wodą);  

- Preferowane zastosowanie: w stacjonarnych wysokociśnieniowych systemach antyodorowych. 

- Działanie preparatu: neutralizacja odorów, 

- Preparat zawiera tylko naturalne lub syntetyczne olejki aromatyczne, 

- Preparat musi posiadać wyrazisty zapach: np. cytrusów, gumy balonowej lub owoców, kwiatów; 

- Preparat nie może posiadać struktur bakteryjnych, 

- Neutralizator odorów (związek reagujący z substancjami uciążliwymi zapachowo) wykazujący 

reaktywność w stosunku do odorantów/związków zawierających siarkę (np. siarkowodór, merkaptany) 

i azot (np. amoniak) powodujący neutralizację odorów; pozbawione zapachu, nietoksyczne, 

biodegradowalne produkty uboczne naturalne dla ziemnej i wodnej fauny i flory  

- Duża stabilność i trwałość, 

- Brak toksyczności dla ludzi i środowiska, 

- Brak właściwości wybuchowych, 

- ph większe lub równe 6,0. 

Prosimy o informację: czy posiadają Państwo takie preparaty, jaka jest cena za 1 litr, postać preparatu? 

Jaka jest wielkość opakowania? 

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez oferenta max 3 rodzaje preparatów. 

Wykonawca może złożyć propozycję na dowolną liczbę preparatów (jeden, dwa, lub trzy preparaty). 

 

Prosimy o przesłanie karty charakterystyki danego preparatu zgodnie z Załącznikiem II Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 

Zamawiający informuje, że poprosi oferenta o odpłatne przesłanie próbek preparatu po 

późniejszym uzgodnieniu, w ilości 2 litrów wraz z instrukcją stosowania.  

 

1. Sposób przygotowania odpowiedzi: 

Odpowiedź sporządzić należy na załączonym druku „Formularz do rozeznana rynku”. 



 

2. Miejsce i termin składania odpowiedzi: 

Odpowiedź złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego*  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin 

Termin odpowiedzi na zapytanie: 

Odpowiedź złożyć należy do dnia 04.11.2022r. do godz. 1000 


