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ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 

 

 

Dotyczy postępowania: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni 

 

Gmina Świedziebnia, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z odpowiedzią. 

Pytanie 1: 

Zwracam się do państwa z prośbą o modyfikację dokumentacji przetargowej. W przedmiarze wyposażenia opisują państwo 

wymiary ciągnika z dokładnością do mm, co powoduje, ograniczenie konkurencji, gdyż tylko jeden producent ma dokładnie 

takie wymiary. W ramach zachowania uczciwej konkurencji zwracam się z prośbą o modyfikację tego zapisu, tak aby inny 

firmy również mogły zaproponować swój sprzęt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne 

specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 UPZP, a mają jedynie za zadanie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe 

elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania 

zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych 

technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza 

składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i 

urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz 

zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz 

urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w 

imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie 

wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności 

produktu jest obowiązkiem wynikającym z UPZP, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w 

SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 



Celem ułatwienia poprawnego złożenia oferty w postępowaniu Zamawiający wprowadza do dokumentacji 

technicznej dokument pod nazwą: Opis wyposażenia – rozwiązania równoważne, który zostaje udostępniony na 

stronie BIP Zamawiającego. 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert następująco: 

Termin składania ofert: 05.02.2021 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 05.02.2021 r. godz. 10:10 

Tym samym zapisy SIWZ (Rozdział 16.18, 17.2, 17.6) ulegają odpowiednio zmianie w zakresie terminu składania i 

otwarcia ofert. Zamawiający udostępnia zmodyfikowane dokumenty na stronie BIP. 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.  

 

Wójt 

(-) Szymon Zalewski 


