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Przetarg p.n. Budowa chodników wraz z przebudową zjazdów przy drogach 

wewnętrznych oraz budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz 

z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych  oraz przebudową sieci telekomunikacyjnych 

realizowane w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń” 

 

 

Opis parametrów równoważnych 

użytych w projektach budowlanych, przedmiarach robót, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz w załącznikach do SIWZ 
 

Jeżeli w  przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót  oraz załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości 

materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktu innego producenta  o parametrach równoważnych lecz nie gorszych 

niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 

 

Wskazane w przedmiarach poniższe pozycje oznaczają, że jest możliwość zastosowania 

innych towarów niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej  o poniższych 

parametrach: 
   

1) Przedmiar - Budowa miejsc parkingowych  

Dział – 5 - wyposażenie: 

- poz. 24 

Ławki, dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania 

 

W dokumentacji projektowej podano przykładowo nazwę firmy. 

Opis parametrów równoważnych dla tej pozycji: 

Ławki z oparciami konstrukcja stalowa - stal lakierowane proszkowo, 

siedzisko i oparcie drewno impregnowane, lakierobejca, w kolorze koszy 

Wymiary: 
Wysokość: od 84cm do 86 cm 

Szerokość: 60cm 

Długość: od 191cm do 193cm 

Montaż: Przez zabetonowanie elementów kotwiących. 

 

 - poz. 25 

Kosz do śmieci, dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania 

 

W dokumentacji projektowej podano przykładowo nazwę firmy 

Opis parametrów równoważnych dla tej pozycji: 

Kosze konstrukcja stalowa - stal lakierowane proszkowo,  

obudowa drewno impregnowane, lakierobejca, w kolorze ławek 

Wymiary: 

Wysokość  od 69 cm do 71 cm 

Szerokość: od 36 cm do 38 cm 

Długość: od 46 cm do 48 cm 

Montaż: Przez zabetonowanie elementów kotwiących. 



 - poz. 26 

Stojaki na rowery, dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania 

 

W dokumentacji projektowej podano przykładowo nazwę firmy 

Opis parametrów równoważnych dla tej pozycji: 

Stal lakierowana proszkowo, wysokość od 85 do 87 cm, szerokość od 99 cm do 101 cm. 

Do zabetonowania. 

 

 - poz. 27  

Gablota informacyjna wraz z fundamentowaniem dostarczenie i montaż 

 

W dokumentacji projektowej podano przykładowo nazwę firmy 

Opis parametrów równoważnych dla tej pozycji: 

Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, szkło bezpieczne. 

Powierzchnia ekspozycyjna minimum 80 x 125, maksimum 100 x 140cm.  

Montaż: Zabetonowanie elementów kotwiących 

 

Jeżeli w innych dokumentach nie opisanych szczegółowo powyżej - załącznikach do 

SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to 

określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo 

do wyceny.  

 

Ważne:  
Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

lub inne załączniki do SIWZ wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i 

urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa 

zamówień publicznych dopuszcza stosowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie 

„produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 

stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 

w stosunku do określonego rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów 

lub firm służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu 

standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc posługiwanie się 

nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja 

projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 

lepszych. Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz 

załącznikach SIWZ za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, 

STWIORB oraz SIWZ. 


