■ BHeir
Oswiadczenie o wzajemnym uznawaniu, numer 02/05/2022
do celöw art. 4 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515515 z dnia 19 marca
2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w
innym panstwie czlonkowskim oraz uchylajqce rozporz^dzenie (WE) nr 764/2008
(Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 1)
Cz^sc I / Part I
1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarow lub rodzaju towarow:
Unique identifier for the goods or type of goods:
Numer towaru
Item number
2 8530 02
2 8530 03
2 8530 04

Opis towaru
Description of the product
Rozdzielacz do wody pitnej 2-sekcyjny/2-section potable water manifold
Rozdzielacz do wody pitnej 3-sekcyjny/3-section potable water manifold
Rozdzielacz do wody pitnej 4-sekcyjny/4-section potable water manifold

2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and address of the economic operator:
Producent:
Producer:
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
1230 Wien, Richard-Strauss Straße 22
Upowazniony przedstawiciel:
Authorized representative:
Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
Ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka
3.

Opis towarow lub rodzaju towarow bpdqcych przedmiotem oswiadczenia o wzajemnym uznawaniu:
Description of the goods or type of goods subject of the mutual recognition declaration:
Jak w punkcie 1.
Like in point 1.

4.

Oswiadczamy, ze towary wymienione w punkcie 1 sq zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w
krajach czlonkowskich UE.
We declare that the goods listed in point 1 are lawfully marketed in the EU Member States.
4.1. Towary lub rodzaj towarow opisane powyzej, w tym ich cechy, spelniajq nastppujqce przepisy
majace zastosowanie w:
The goods or type of goods described above, including their characteristics, comply with the following
rules applicable in:
Numer towaru
Item number
2 8530 02
2 8530 03
2 8530 04

Kraj
Country
Austria
Austria
Austria

Przepis
Regulation
ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01) und Anlage A, Punkt 15.2.4
ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01) und Anlage A, Punkt 15.2.4
ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01) und Anlage A, Punkt 15.2.4
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4.2. Odniesienie do procedury oceny zgodnosci maj^cej zastosowanie do towaröw lub towaröw tego
rodzaju, lub odniesienie do sprawozdan z wszelkich badan przeprowadzonych przezjednostkp oceniaj^c^
zgodnosc, w tym nazwa i adres tej jednostki:
Reference of the conformity assessment procedure applicable to the goods or that type of goods, or
reference of test reports for any tests performed by a conformity assessment body, including the name
and address of that body:
Nie dotyczy.
Not applicable.
5.

Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary
tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w pahstwie czionkowskim wskazanym w
punkcie 4.1:
Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of
goods are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1:
Nie dotyczy.
Not applicable.

6.

Ta czpsc oswiadczenia o wzajemnym uznawaniu zostala sporz^dzona na wyl^czna odpowiedzialnosc
podmiotu gospodarczego okreslonego w punkcie 2.
This part of the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of the
economic operator identified under point 2.
Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
1230 Wien, Richard-Strauss Straße 22
Wien, 29.04.2022
Wolfgang Rauch, Kierownik ds. Jakosci/Quality Manager
Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:
Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
Ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka
Wieliczka, 29.04.2022
Damian Muniak, Dyrektor Techniczny/Technical Director
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Cz^sc II / Part II
7.

Oswiadczenie i informacje dotyczqce wprowadzenia do obrotu towaröw lub towarow tego rodzaju
Declaration and information on the marketing of the goods or that type of goods
7.1.Towary lub towary tego rodzaju opisane w cz^sci I
udostppniane uzytkownikom koncowym na
rynku w panstwie czlonkowskim wskazanym w pkt 4.1.
The goods or that type of goods described in Part I are made available to end users on the market in
the Member State indicated in point 4.1.
7.2. Informacje o tym, ze towary lub towary tego rodzaju udostppnia sip uzytkownikom koncowym w
panstwie czlonkowskim wskazanym w pkt 4.1, w tym szczegölowe informacje na temat daty
pierwszego udostppnienia towaröw uzytkownikom koncowym na rynku w tym panstwie
czlonkowskim:
Information that the goods or that type of goods are made available to the end users in the Member
State indicated in point 4.1, including details of the date of when the goods were first made available
to end users on the market in that Member State:
Numer towaru
Item number
2 8530 02
2 8530 03
2 8530 04

8.

Data pierwszego udostppnienia towaru
The date when the goods were first made available
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021

Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do oceny, czy towary lub towary tego rodzaju zgodnie z
prawem wprowadzono do obrotu w panstwie czlonkowskim wskazanym w pkt 4.1:
Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of goods
are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1:
Nie dotyczy.
Not applicable.

9.

Ta czpsc oswiadczenia o wzajemnym uznawaniu zostala sporz^dzana na wyl^czn^ odpowiedzialnosc:
This part of the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of:
Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:
Herz Annaturen Ges.m.b.H.
1230 Wien, Richard-Strauss Straße 22
Wien, 29.04.2022
Wolfgang Rauch, Kierownik ds. Jakosci/Quality Manager
Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:
Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
Ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka
Wieliczka, 29.04.2022
Damian Muniak, Dyrektor Techniczny/Technical Director
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