
Unia Europejska ^ Program 

•
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w rutow/coch" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dot. zamówienia pn„, . „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturaine - sala 
widowiskowa w Tułowicach" 

Ja niżej podpisany ...j6rfr:i.4ff.x<... . (imię i nazwisko] oświadczam, że 
w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej . „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" odniesień do: 

a] Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b] norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 
c] europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie 
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu arŁ 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE] nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.], 

d] wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 
art 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 
316 z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne. 

h) Polskich Norm; 
i) polskich aprobat technicznych; 
j) polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń 

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
k) krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz, 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

dopuszczam stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia) 
równoważnych. 

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu 
odniesieniu do elementów wskazanych w lit. a) - g) użytemu dokumentacji 
projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania. y . 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego fur^kcje kulturalne ~ sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dot. zamówienia pn „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala 
widowiskowa w Tułowicach" 

Ja niżej podpisany . . . . ? ^ T « r t ł 4 < ^ . ł , . s > ż ^^frtr^r.uCS-^iimią i nazwisko) oświadczam, 
że w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projelttowej „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" wymogów 
dotyczących posiadania oznakowania w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 16 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (w szczególności certyfikaty ) spełnione są 
przesłanki wskazane poniżej: 
1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które 

są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla olcreślenia cech 
robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych 
do sprawdzenia i niedyskryminujących kr5fteriach; 

3) warunki przy7:nawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 
5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który 

wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wjwierać decydującego 
wpływu. 

jednocześnie informuje, że jako projektant dopuszczam wszystkie równoważne 
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne 
wymagania lub środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dot zamówienia pn „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kuituraine - sala 
widowiskowa w Tułowicach" 

I f l p^ 

Ja niżej podpisany j ^ , ^ . . ^ . ^ . }^}f.^,^.Ti.^. (imię i nazwisko) oświadczam, 
że w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową 

obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia widowiskowa w Tułowicach" wymogów 
dotyczących posiadania oznakowania w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 16 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (w szczególności certyfikaty ) spełnione są 
przesłanki wskazane poniżej: 

1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kr3d;eriów, które 
są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech 
robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na ohiekt3Avnie możliwych 
do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 

3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 

5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który 
wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego 
wpływu. 

Jednocześnie informuje, że jako projektant dopuszczam wszystkie równoważne 
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne 
wymagania lub środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania. 

uńr i i i . Ewald Mnigain 
Upr bud. Łęprsniczeń do projekt. 
i^:/erowa|PU.^udow/anyr,« 

'.lrewk37/90/Op.20U9l/op 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

dot. zamówienia pn„, . „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala 
widowiskowa w Tułowicach" 

w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej . „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" odniesień do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

^ przenoszących normy europejskie, 
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie 
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu arb 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego d5frektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych spec3dikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 
arb 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) oświadczam, że 



Unia Europejska ^ Program 

•
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 
316 z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne. 

h) Polskich Norm; 
i) polskich aprobat technicznych; 
j) polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń 

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
k) krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

dopuszczani stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia) 
równoważnych. 

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu 
odniesieniu do elementów wskazanych w lit. a) - g) użytemu dokumentacji 
projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 

tnffl(mŻyEwald Mrugała 
Upr. bdath^d^smtzeń do projekt. 
IklerMfania robot'budowlanymi 

wlpacjal sieci i instal. elektr. 
N/ewid. 87/90/Op. 201/91/Op 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dot zamówienia pn „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia 
widowiskowa w Tułowicach" 

Ja niżej podpisany U,}il̂ .ęiV/.....k,.Cli.V>nL^ (imię i nazwislco) oświadczam, 
że w przypadl<u użycia w niniejszej doikumentacji projelctowej „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kuituraine - sala widowiskowa w Tułowicach" wymogów 
dotyczących posiadania oznakowania w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 16 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (w szczególności certyfikaty ) spełnione są 
przesłanki wskazane poniżej: 
1} wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które 

są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech 
robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych 
do sprawdzenia i niedyskryminujących kr3^eriach; 

3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 
5) W5miagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który 

wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego 
wpływu. 

Jednocześnie informuje, że jako projektant dopuszczam wszystkie równoważne 
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne 
wymagania lub środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania. 

mgr inż 
Jprawniony do KIProwan 

siea i instai 
Jprawnienia biJłiowian 

47-303 

.R WOLNY 
projektowania w zakresie 
rcfi tjez ograniczeń. 

fł-dioea/pwos/u 
il/chopina 5a 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

dot. zamówienia pn.„ . „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia 
widowiskowa w Tułowicach" 

w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej . „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia widowiskowa w Tułowicach" odniesień do: 

aj Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
bj norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 
cj europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie 
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.j, 

dj wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 
art 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U Ej nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Ja niżej podpisany 



Unia Europejska ^ Program 

•
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 
316 z 14.11.2012, str. 12], 

e] norm międzynarodowych, 
f] specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g] innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne. 

h] Polskich Norm; 
i] polskich aprobat technicznych; 
j] polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń 

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
k) krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości 

uŻ3rtkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

dopuszczam stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia] 
równoważnych. 

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu 
odniesieniu do eiementów wskazanych w iit, a) - g) użytemu dokumentacji 
projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 

mgr inż, OSKAR WOLNY 
Upravmionv a c / « e r o A , a , pro)ektowania w zakresie 

sieaiins/aladi ajiitamych bezograniczen. 

Upraw3Lm 
Ą7-303mpmtm- CMpina 5a 

i 075 258 



Unia Europejska Program 

•
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dot zamówienia pn.„ . „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala 
widowiskowa w Tułowicach" 

Ja niżej podpisany I'lr^tii.((^.l\....ti.[L^.!. (imię i nazwisko) oświadczam, że 
w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej . „Przebudowa z rozbudową 
obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" odniesień do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie 
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 
art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG 
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na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 
316 z 14.11.2012, str. 12], 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne. 

h) Polskich Norm; 
i) polskich aprobat technicznych; 
j) polskich specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń 

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
k) krajowych deklaracji zgodności oraz krajowych deklaracji właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

dopuszczam stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia) 
równoważnych. 

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu 
odniesieniu do elementów wskazanych w lit. a) - g) użytemu dokumentacji 
projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 

mgr inż. arch, 
l . - . • \ Ł S p < l l Ł - : , . . , . , , . . : ( ! 

uprawnienia bi,fi/v'r:-ie . specjalności 

bez ogrsnlzdń nr 03/OFCi(i(/2G15 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

dot zamówienia pn „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia 
widowiskowa w Tułowicach" 

że w prz)fpadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową 

obiektu pełniącego funkcje kuituraine - saia widowiskowa w Tułowicach" wymogów 
dotyczących posiadania oznakowania w rozumieniu przepisów art 2 pkt 16 ustawy 

przesłanki wskazane poniżej: 
1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które 

są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech 
robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych 
do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 

3} warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, 
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 
5] wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który 

wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego 
wpływu. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

(imię i nazwisko] oświadczam. 

Prawo zamówień publicznych (w szczególności certyfikaty ,] spełnione są 

jednocześnie informuje, że jako projektant dopuszczam wszystkie równoważne 
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne 
wymagania lub środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
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na lata 2014-2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania. 

mgr inż. arch. 

MICHAŁ SZKUDLARSKl 
uprawnienia b u d * / l ^ e w specjalności 
archltekioniczncjl^o prcj sktowania 

bez o s r a n i c z e ń / nr 03/OPOKK/2015 
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