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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
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Część III/5 – Równoważność rozwiązań
1. Wykonawca opracuje dokumentację z zastosowaniem takich nowoczesnych materiałów do wykonania
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz
są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
2. Opracowana dokumentacja projektowa ma uwzględniać zapisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. oraz 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
3. Zabrania się umieszczania w dokumentacji projektowej określeń odnoszących się do konkretnych
produktów czy producentów. Nie można dokonywać w dokumentacji projektowej opisu w sposób,
który ograniczałby konkurencję i zamykał rynki zamówień.
4. W dokumentacji projektowej należy odnosić się do: krajowych norm przenoszących normy europejskie,
europejskich

aprobat

technicznych,

norm

międzynarodowych,

innych

systemów

referencji

technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku, gdy zawartość
dokumentacji projektowej nie może być określona za pomocą odniesienia do norm europejskich
lub międzynarodowych, z uwagi na to, że nie zostały jeszcze opracowane, można odnieść się do norm
krajowych, krajowych aprobat technicznych, obliczania i realizacji robót. Każdemu odniesieniu
do danej normy, krajowej lub europejskiej, powinny towarzyszyć słowa „lub równoważny”.
5. Dokumentacja projektowa nie może zawierać odniesienia do konkretnej marki, ani źródła, znaku
handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych przedsiębiorstw albo produktów. Nie jest wystarczające wskazanie
na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie, oraz dodanie określenia „lub równoważne” albo
innego podobnego wyrazu. W dokumentacji powinny znaleźć się określenia precyzujące
wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu „równoważności”, a więc zakresu
minimalnych parametrów równoważności produktów. Brak podania minimalnych wymagań
w

zakresie

równoważności

produktów

przy

jednoczesnym

wskazaniu

konkretnego

produktu, stanowi wadę opracowania. Jednocześnie pojęcie równoważności nie może oznaczać
tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych, czyniąc
możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia.
Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inne zaproponowane w tej
równoważności urządzenia mają spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego
producenta, przyjęte przez projektanta.
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