Miłakowo, 21.11.2018 r.
znak sprawy: RGT.ZP.271.5/1.2018
Wykonawcy
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami
do postępowania prowadzonego w trybie

przetargu

nieograniczonego pn. „Utworzenie 5

Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Miłakowo”:

Pytanie:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych
w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SIWZ i innych załącznikach pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację dostaw w zgodzie z dokumentacją projektową, przedmiarami,
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach, oraz SIWZ i innych załącznikach oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały,
elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W dokumentacji projektowej zamieszczonej przez Zamawiającego nie ma opisu technicznego
urządzeń (są tylko rozplanowanie i rzuty) - nie ma do czego odnieść równoważności. W związku
z powyższym proszę o załączenie opisu materiałowego urządzeń.
Proszę także o odpowiedź, czy do oferty należy dołączyć karty techniczne proponowanych
urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych
w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SIWZ i innych
załącznikach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw w zgodzie
z dokumentacją projektową, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych

nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach, oraz SIWZ i innych
załącznikach oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba
elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów
hydrauliczne,

technicznych

(wytrzymałość,

charakterystyki

liniowe,

trwałość,

dane

konstrukcje

techniczne,
itd.),

dane

parametrów

bezpieczeństwa użytkowania,
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie opis
urządzeń oraz elementów małej infrastruktury. Opis minimalnych wymagań został
przedstawiony w opisie urządzeń.
Zamawiający informuje również, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne

opisywane

przez

Zamawiającego,

jest

zobowiązany

udokumentować,

że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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