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Do wszystkich Wykonawców 

 
 

MODYFIKACJA  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu „Otwarte 

strefy aktywności (OSA) w miejscowości Siepraw” 
 

 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym w ramach programu „Otwarte strefy aktywności (OSA) w miejscowości Siepraw” poprzez 
dodanie w rozdziale I „opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 o następującej treści: 
 
4. „Materiały. 

 
4.1. W przypadku, gdy opis techniczny dokumentacji projektowej jak i zapisy specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót wskazuje dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - 
nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i 
wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych 
materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia.  

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB.  

4.3. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, w składanej ofercie ma obowiązek wskazać, 
jakie materiały zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne i załączyć ich opis do oferty. Należy 
wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a 
zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę.  

4.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, 
jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, 
urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie 
materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie Wykonawca.  

4.5. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym 
zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a także zdobył wszelkie 
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i 
wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 
Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym zapytaniu 
ofertowym.” 

 
 
 
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
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