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Warszawa, 12 marca 2021 r. 
Zamawiający: 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa 
 
Pełnomocnik: 
Kasterski i Wspólnicy 
Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa 
ul. Grzybowska 80/82, lok. 558, 00-844 Warszawa 
 

ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa 
budynku garażowo-warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG nr 1 PSP 
w Płocku” 
 

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 7, w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje 
o zmianie treści SWZ: 
Postanowienie rozdziału II podrozdziału 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„3) Przedmiot zamówienia określają także wzór umowy – załącznik nr 9 do SWZ oraz dokumentacja 
techniczna – załącznik nr 10 do SWZ. 
Jeśli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza 
oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 
przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta nie ma zatem na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów lub produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp.”. 
 

2. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

Z poważaniem 
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