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Oświadczam, że przy realizacji zamówienia

a) zastosuje materiały wskazane w SIW

b) zastosuje materiały równoważne zgodnie z przedstawionym wykazem

zastosowania innych materiałów niż te wskazane w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

nazwę, producenta i parametry techniczne w tabeli 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonyc

niniejszej SIWZ), w takim wypadku należy dostarczyć również dokumentację, o której mowa 

w pkt. 6  K SIWZ:* 

l.p. Nazwa 
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materiały nie wskazane w tabeli 

*niewłaściwe skreślić.  

 

     

                                                                     
………………………. 

(miejscowość, data)                                                                           (Podpis i piecz
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, że przy realizacji zamówienia:  

stosuje materiały wskazane w SIWZ*  

zastosuje materiały równoważne zgodnie z przedstawionym wykazem

zastosowania innych materiałów niż te wskazane w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

i parametry techniczne w tabeli poniżej. Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonyc

w takim wypadku należy dostarczyć również dokumentację, o której mowa 

Producent Parametry techniczne  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 powyżej zostaną zastosowane takie same jak te określone w SIWZ.

                   

                                                                                                      ……………………….     

, data)                                                                           (Podpis i pieczą
                                                                                     upoważnionego przedstawici
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zastosuje materiały równoważne zgodnie z przedstawionym wykazem (W przypadku 

zastosowania innych materiałów niż te wskazane w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

. Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w 

w takim wypadku należy dostarczyć również dokumentację, o której mowa 

Numer 

katalogowy 

producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej zostaną zastosowane takie same jak te określone w SIWZ. 

……………………….     

, data)                                                                           (Podpis i pieczątka    
przedstawiciela Wykonawcy) 


