Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i
5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji
deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego”

Załącznik Nr 7
Znak sprawy: ZP/1/05/2018
......................................................................
(nazwa wykonawcy)
......................................................................
(adres)
......................................................................
( numer tel)

......................................................................
(fax)

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH*
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że podane w poniższej tabeli rozwiązania równoważne:

1. Posiadają atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne określone przez Zamawiającego
w treści specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia lub równoważne
zaświadczenia i dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym
państwie.
2. Posiadają parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od założeń projektowych,
umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego.
l.p.

Pozycja z tabeli
równoważności

Określenie
rozwiązania
równoważnego
(np. producent,
nazwa, typ,
norma itp)

Opis parametrów
technicznych
dokumentujących
równoważność z
wymaganiami SIWZ

Spełnienie warunku
równoważności
(należy wpisać
odpowiednio:
spełnia/nie spełnia)

(w razie potrzeby kolumny tabeli można poszerzyć – np. przez jej przedstawienie w układzie poziomym )

* - alternatywnie –dla dotyczących części zamówienia
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Wykonawca oświadcza, że: zapoznał się z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy
wykaz zgodnie z jej wymaganiami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
zastosowanych materiałów, urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, z zapewnieniem
wymaganych cech i jakości. Wszystkie wykazane materiały czy urządzenia muszą być
fabrycznie nowe. Zastosowane materiały, urządzenia, czy aparatura lub wyposażenie muszą
posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa.

..…………….……………………………….............................

Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy

Do niniejszego wykazu bezwzględnie należy dołączyć dokumenty potwierdzające,
że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom.
Zamawiający żąda:
instrukcji obsługi, kart katalogowych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych
lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają
wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna
za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane
rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
-

Powyższy wykaz stanowi element oferty służący do oceny równoważności w stosunku
do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej w ramach tej przedmiotu zamówienia.
Urządzenia muszą posiadać dokumentacje i instrukcje napisane w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe, instrukcje obsługi, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne urządzeń i wyposażenia do niniejszego Wykazu i/lub inne
dokumenty potwierdzające równoważność.
Za równoważne mogą być uznane zastosowane materiały czy elementy spełniające warunki
techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze użycia rozwiązania równoważnego
na 14 dni przed jego wprowadzeniem/wbudowaniem albo w okresie dłuższym jeśli będzie
to wymagane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że zastosowana równoważność nie może
prowadzić do zmiany projektów budowlanych, powodującej zmianę pozwolenia,
czy zgłoszenia robót.
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