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OŚWIADCZENIE 
 
 Ja niżej podpisany/a .............................................................................................. oświadczam, że przekazywana 

dokumentacja projektowa opracowana na podstawie umowy nr PGKiM/ZC/06/06/2020 została 

sporządzona zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., 

poz. 1843) tj. w szczególności: 

− opisy zastosowane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB są jednoznaczne i wyczerpujące, 

dokonane za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem 

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opisy są 

zupełne, czyli uwzględniają wszystkie aspekty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

co w szczególności odnosi się do wymogu pełnego określenia zakresu czynności, które ma wykonać 

wykonawca w ramach danego zamówienia, 

− opis przedmiotu zamówienia nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

− w dokumentacji projektowej oraz STWiORB nie wskazano znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie 

mógł dokonać opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, jednak wskazaniu takiemu 

towarzyszą wskazania na rozwiązania równoważne. Ponadto w takim przypadku Wykonawca 

sporządził zbiorcze zestawienia użytych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wraz 

z uzasadnieniem konieczności ich zastosowania oraz wskazaniem cech/kryteriów równoważności. 

− przedmiot zamówienia opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

▪  europejskie aprobaty techniczne, 

▪ wspólne specyfikacje techniczne, 

▪ normy międzynarodowe, 

▪ inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne, 

− w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w kolejności: 

▪ Polskie Normy, 

▪ polskie aprobaty techniczne, 

▪ polskie specyfikacje techniczne, 

− opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w powyżej, wskazano, że dopuszcza się rozwiązania równoważne 

opisywanym. 
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