
 

   

      Gdańsk, dnia 2017.05.30 

             

  

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 

większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane polegające na termomodernizacji 

budynku ''czerwonego'' dawnego Gimnazjum Królewskiego obecnie budynku Akademii 

Muzycznej wraz z realizacją instalacji pomp ciepła, instalacją gazową i elektryczną 

zasilających pompy ciepła przy ul. Łąkowej 1 na terenie działek nr l34/1, 134/2 obręb 100 w 

Gdańsku, znak: 03/ZP/2017 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, Dz.U z 2016, poz. 1020 ze zm.), Zamawiający, w 

odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawowy 

Pzp swój obowiązek oceny/weryfikacji ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ jak i zapisy 

samej SIWZ (§ 1 ust. 3 „Opisu przedmiotu zamówienia”), wymaga od wykonawców ubiegających 

się o przedmiotowe zamówienie publiczne aby wskazali oni w treści składanych w niniejszym 

postępowaniu swoich ofert, nazwy własne, numery katalogowe oraz producentów oferowanych 

materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej postępowania, tak aby można było 

dokonać prawidłowej oceny/weryfikacji ofert w zakresie zgodności ich treści z treścią SIWZ?  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego opracowanego, zgodnie z § 11 

ust. 2 SIWZ na podstawie przedmiaru robót. 

Zakres prac oraz wymagania techniczne i jakościowe dotyczące wykonania robót oraz stosowanych 

urządzeń i materiałów określone zostały w dokumentacji postepowania, w tym Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

Zamawiający wymaga wskazania w treści składanych ofert nazw własnych, numerów 

katalogowych oraz producentów tylko w odniesieniu do oferowanych urządzeń, tj.: 

1) Zestaw pięciu powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej 

(zakres oraz parametry zgodnie z opisem technicznym zawartym w STWiOR) 

2) Zestaw czterech kondensacyjnych kotłów gazowych montażu zewnętrznego (zakres oraz 

parametry zgodnie z opisem technicznym zawartym w STWiOR) 

 



 

   

W związku z powyższym, Zamawiający § 11 ust. 3 dodaje pkt 6 o następującej treści: 

 kosztorys będzie zawierał, w odniesieniu do poniższych pozycji, wskazanie nazw, numerów 

katalogowych oraz producenta oferowanych urządzeń: 

1) Zestaw pięciu powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej 

(zakres oraz parametry zgodnie z opisem technicznym zawartym w STWiOR) (poz. 97 

przedmiaru robót dla instalacji grzewczych) 

2) Zestaw czterech kondensacyjnych kotłów gazowych montażu zewnętrznego (zakres oraz 

parametry zgodnie z opisem technicznym zawartym w STWiOR) (poz. 98 przedmiaru robót 

dla instalacji grzewczych) 

 

Ponadto, w formularzu ofertowym dodaje się, w celu podania powyższych danych tabelę o treści 

l.p. Urządzenie wymagane Urządzenie oferowane Numer 

katalogowy 

Nazwa producenta 

1. Zestaw pięciu powietrznych 

gazowych absorpcyjnych 

pomp ciepła w wersji 

wyciszonej (zakres oraz 

parametry zgodnie z opisem 

technicznym zawartym w 

STWiOR) (poz. 97 

przedmiaru robót dla 

instalacji grzewczych) 

   

2. Zestaw czterech 

kondensacyjnych kotłów 

gazowych montażu 

zewnętrznego (zakres oraz 

parametry zgodnie z opisem 

technicznym zawartym w 

STWiOR) (poz. 98 

przedmiaru robót dla 

instalacji grzewczych) 

   

 

 

Pytanie 2 

Jeżeli nie wymaga, to prosimy o wyjaśnienie/uzasadnienie tego w odniesieniu do obowiązujących 

lub nieobowiązujących Zamawiającego w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przepisów 

ustawy Pzp oraz to w jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować treść składanych ofert w 

odniesieniu do dyspozycji z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?  

Odpowiedź 

Zobacz odpowiedź na pyt. Nr 1. 

 

Pytanie 3 



 

   

Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawowy 

Pzp swój obowiązek oceny ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga od 

wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne aby w wypadku gdy 

chcieliby oni skorzystać z przysługującego im prawa do zaoferowania „równoważnych” materiałów 

lub urządzeń, o których jest mowa zarówno w zapisach SIWZ (§ 1 ust. 3 i 5 „Opisu przedmiotu 

zamówienia”) jak i dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp: a/ wyraźnego wyartykułowania w treści 

ich oferty, że w związku z przysługującym im uprawnieniem do zaoferowania materiałów i 

urządzeń „równoważnych”, korzystają z tego uprawnienia w niniejszym postępowaniu, pod 

rygorem uznania, w wypadku braku takiego oświadczenia w ofercie danego wykonawcy, że 

wykona on przedmiot zamówienia z zastosowaniem tożsamych materiałów oraz urządzeń w 

stosunku do tych opisanych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w dokumentacji projektowej? b/ 

wyspecyfikowania w składanej przez nich ofercie przetargowej nazw własnych, numerów 

katalogowych oraz producentów materiałów i oferowanych urządzeń „równoważnych” jakie 

zamierzają oni zastosować przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, aby można było ocenić ich 

„równoważność” zgodnie z zasadami wskazanymi w treści SIWZ oraz przepisach ustawy Pzp?  

Odpowiedź 

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych (tylko w odniesieniu do których zastosowano 

by znaki towarowe lub pochodzenie), Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w kosztorysie 

w miejscu ich wystąpienia, parametrów oferowanych materiałów/ urządzeń równoważnych. Na 

wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że oferowane materiały/urządzenia równoważne 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie równoważności opisanym w § 1 

ust. 5 SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający, w związku z tym, że (…) Wskazana przez Zamawiającego możliwość 

oferowania rozwiązań równoważnych nie może być rozumiana jako możliwość zaoferowania 

Zamawiającemu rozwiązania innego, sprzecznego z postanowieniami SIWZ – KIO 117/17 (…) 

oraz w związku z tym (…) że po stronie Zamawiającego w przypadku, gdy sporządza opis 

przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, że 

obowiązany jest poza wskazaniem określenia "lub równoważne" również podać wyznaczniki 

dopuszczonej równoważności, które będą stanowiły wytyczne przy dokonywaniu oceny ofert – KIO 

2068/16 (…) jak również mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawowy Pzp obowiązek oceny ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, potwierdza, że 

zgodnie z treścią SIWZ, pod pojęciem użytych w § 1 ust. 5 SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, 

zwrotów: „charakter użytkowy”, „parametry techniczne” (wytrzymałość, trwałość) oraz „ 

parametry bezpieczeństwa użytkowania” wymaga aby w oferowanych jako „równoważne” 



 

   

materiałach i urządzeniach, były one nie gorsze tj. na takim samym poziomie/parametrach, niż w 

tych zamieszczonych jako referencyjne w dokumentacji projektowej SIWZ?  

Odpowiedź 

Zamawiający określił zakres równoważności, w odniesieniu do oferowanych materiałów i urządzeń 

w § 1 ust. 5 SIWZ, poprzez sformułowanie zapisu: 

zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub 

przedmiarze robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim 

samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem: 

1) charakteru użytkowego, 

2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 

3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zapis ten dotyczy wyłącznie materiałów i urządzeń w 

odniesieniu do których zastosowano by znaki towarowe lub pochodzenie. 

 

Pytanie 5 

Czy w związku z tym, że w treści §1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) jest mowa o 

tym, że treścią umowy jest również treść oferty wykonawcy na podstawie której udzielono mu 

przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby wykonanie przedmiotu 

umowy odbyło się z użyciem wskazanych w treści oferty danego wykonawcy konkretnych 

materiałów i urządzeń, co pozostaje w zgodzie z dyspozycją z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp (zakres 

świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie)?   

 

Odpowiedź 

Podstawą wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest oferta 

złożona w tym postępowaniu. Na jej podstawie Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę o 

realizację zamówienia, w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być zatem, zgodnie z art. 140 ust. 1 

ustawy, tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

 

 

 

 


