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    ZZP 2380-91/2014  

     Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
     zamówienia publicznego 
 
 

Wyjaśnienie  treści SIWZ nr 1 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań 

wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 
W związku z zamiarem złożenia oferty w powyższym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust 1. Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości: 

Zamawiający oczekuje wypełnienia formularza ofertowego, w tym zawartego w nim „Zestawienia 

materiałów”. Prosimy o potwierdzenie, że: 

1. W przypadku gdy do opisu materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej nie użyto ich 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to wówczas niewystarczającym będzie wpisanie przez 

Wykonawcę w wykazie jedynie „jak w dokumentacji projektowej” a Wykonawca winien w „Zestawieniu 

materiałów” podać nazwę producenta lub znak towarowy albo inne wyczerpujące informacje, które 

pozwolą na identyfikację konkretnego materiału.   

2. W przypadku chęci zaoferowania przez Wykonawców rozwiązania równoważnego w stosunku do 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych 

rozwiązań.      

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdzenia, że: 

1. w przypadku gdy do opisu materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej nie użyto ich 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to wówczas niewystarczającym będzie wpisanie przez 

Wykonawcę w wykazie jedynie „jak w dokumentacji projektowej” a Wykonawca winien w „Zestawieniu 

materiałów” podać znak towarowy, producenta materiału albo inne wyczerpujące informacje, które 

pozwolą na identyfikację konkretnego materiału.   

2. W przypadku chęci zaoferowania przez Wykonawców rozwiązania równoważnego w stosunku do 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych 

rozwiązań.      

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przekazano Wykonawcy. 

 

 


