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informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont części 

budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej 

Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 

 

 Na podstawie art. 38 ust.1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącego specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedziami:  

 

Pytanie 

Czy zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy w projekcie wykonawczym Instalacji Teleinforma-

tycznych – Komputerowa, Telefoniczna, będąc świadomym że umieszczone tam zapisy przy wyso-

kiej dozie szczegółowości narzucają wykonawcy do realizacji rozwiązania jednego producenta. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w projekcie wykonawczym. 

 

Pytanie 

Czy dopuszcza się zastosowanie komponentów producenta posiadającego w ofercie kompletny ze-

staw produktów okablowania strukturalnego, opatrzonego certyfikatami potwierdzającymi zgod-

ność z normami wymienionymi w projekcie. Taki system okablowania w żadnym stopniu nie bę-

dzie obniżać standardu przyjętego w projekcie i tym samym nie będzie powodować konieczności 

przeprojektowania infrastruktury ani nie będzie pozbawiać. Użytkownika żadnych wydajności, 

funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z 

dokumentacji projektowej. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia 

wymagań równoważności zawartych w projekcie, czyli np. funkcjonalności i wydajności. Wszelkie 

„nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy 

traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w 

tym technologii) innych producentów o równoważnych parametry cechach i właściwościach. W 

przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany 

przedstawić opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych podając nazwę producenta, 

markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne itp., które określają właściwości i parametry 

techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp "Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego”.  

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


