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I.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna

NIP: 591-14-79-814 , REGON 0000004041

Telefon: (58) 686 32 13, faks: (58) 686 32 13
Adres strony internetowej Zamawiającego:: www.ktbs.com.pl
Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
Godziny urzędowania: poniedziałek

8.30 – 16.30

wtorek – piątek 7.30 – 15.30
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp
oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub
specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i remontów
interwencyjnych „w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej” w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do
projektu umowy położonych w Kościerzynie administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o. o. w zakresie
określonym w projekcie umowy.
Remonty bieżące – w ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych
uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku.
Remonty interwencyjne-wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi zazwyczaj
nagłymi powodami np. pęknięcia rzeczy, pożaru, wybuchu gazu itp.
1) Wykonywanie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez
Kościerskie TBS Sp. z o.o. w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej obejmuje:
a) świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego w zakresie wykonywania we wszystkie
dni tygodnia na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, pralniach, suszarniach, placach
zabaw i innych pomieszczeniach wspólnego użytku następujących prac z materiałów własnych
Wykonawcy:
- naprawę uszkodzonego odcinka rur do 3 mb. w jednym miejscu poprzez jego wymianę ,
- naprawę przeciekających kształtek w jednym miejscu,
- wymianę pojedynczych zaworów i głowic,
- udrażnianie i uszczelnianie instalacji wodno - kanalizacyjnej wewnętrznej oraz do pierwszej
studzienki poza budynkiem,
- odmrażanie miejscowe instalacji wodno – kanalizacyjnej.
W przypadku gdy usunięcie awarii wymaga natychmiastowego otwarcia drzwi wejściowych pod nieobecność najemcy lub
właściciela lokalu Wykonawca w ramach świadczonej usługi jest zobowiązany do otwarcia drzwi w obecności Straży
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Miejskiej lub Policji. Po zakończeniu usuwania awarii Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć lokal przed
dostępem osób trzecich.
b) sprawdzenie sprawności przedmiotu zamówienia co najmniej raz w miesiącu.
Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca wykonywania
robót do stanu pierwotnego (otynkować wymalować itp.)
2) Wykonanie drobnych robót remontowych w budynkach objętych postępowaniem realizowane na
podstawie oddzielnych zleceń w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej.
Drobne roboty remontowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu
wycen jednostkowych i składników cenotwórczych zgodnych z ofertą przetargową Wykonawcy.
Ceny materiałów i sprzętu nie ujętych w ofercie przetargowej nie mogą być wyższe od cen
średnich wg. Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD - SERWIS z kwartału
poprzedzającego wykonanie zlecenia.
Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR-y. Materiały i urządzenia nie występujące w
S.I.C.B „ORGBUD-SERWIS” będą rozliczane wg faktur zakupu .
Wykaz obiektów wraz z ich opisem stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w:
1) wzorze umowy.
2) załącznik nr 9 – kosztorys ofertowy ślepy.
2. Nomenklatura wg CPV
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych
oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków
towarowych.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) co najmniej 2 osoby w wymiarze czasu pracy min. 1- etat.
Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub
roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz
zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego
czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego,
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iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust.
5 pkt 1, 3 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

IV.

Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.

V.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień.

VII.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII.
1.

2.
3.

4.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zamawiający nie stawia warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże
wykonanie co najmniej jedną usługę/robotę budowlaną mającą w swoim zakresie wykonywanie napraw,
likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku oraz usuwanie
awarii w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych w budynkach o wartości nie niższej niż 40 000,00 zł brutto w
okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. Ustawy Pzp.
Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany
dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona
formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie
analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający
szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.
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5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 5
niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.
11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

IX.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według
załącznika 3 do siwz.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający
żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 do siwz.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów zawartych w załączniku nr 7 metodą
szczegółową wykonany w programie kosztorysowym posiadanym przez Wykonawcę. W kosztorysie ofertowym w cenie
materiałów należy uwzględnić koszty ich zakupu. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nakładów
robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo - wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych). Kosztorys ofertowy
należy dołączyć do oferty. Wszystkie strony kosztorysu ofertowego muszą być parafowane przez Wykonawcę. Nie
załączenie kosztorysu do oferty spowoduje jej odrzucenie na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4
do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące
tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej
siwz.
5a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz.
IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2)

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3)

aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
wykazu zawierającego co najmniej jedną usługę/robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. mającą w swoim zakresie wykonywanie napraw, likwidacje
przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku oraz usuwanie awarii w
zakresie robót wodno-kanalizacyjnych w budynkach o wartości nie niższej niż 40 000,00 zł brutto w okresie
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane należycie. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz.

4)

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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9. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku
wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c niniejszej siwz) lub przed
zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.
11. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest
do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26
ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o
których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
13. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy
mogą
składać
w
formie
oryginału
lub
kopii
poświadczonej
za
zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
w obrocie gospodarczym.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku
postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w rozdziale IX ust. 6 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
18. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju,
z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie
wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i
Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
20. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
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uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.

X.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
porozumiewać się będą za pomocą faksu, nr: 58- 686-32-13, a każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana
jest forma pisemna. Zaleca się również przesłanie treści faksu drogą elektroniczną.
2. Zawsze
dopuszczalna
jest
forma
pisemna.
Pismo
złożyć
można
osobiście
w sekretariacie Spółki w godzinach pracy Spółki (poniedziałek 8.30-16.30; od wtorku do piątku 7.3015.30), ul. Świętojańska 5d albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli
jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.
3. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie:
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia;
2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania
przez Zamawiającego;
3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach
postępowania w sytuacji braku dostępności drogi faksowej, z zastrzeżeniem, że e-mail
potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej;
4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności
drogi faksowej;
– adres e-mail: biuro@ktbs.com.pl
4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Krauze w godzinach
pracy Zamawiającego. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego
urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.

XI.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 85 8328 0007 2001 0007 8490 0001 z dopiskiem na
przelewie: „Wadium do przetargu na usługę w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej;
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3.

4.

5.
6.

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowych;
4) gwarancji ubezpieczeniowych;
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium
w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty
oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od
dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w
przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

XIII.

Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału IX ust. 19 siwz przy użyciu formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty
i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz.
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za
zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

przez

osoby

upoważnione

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
7. Do
formularza
dołączyć
należy
prawidłowo
i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.

wypełnione

wszystkie

dokumenty,

załączniki

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na usługę w branży instalacyjnej
wodno-kanalizacyjnej, nr sprawy KTBS/DI/PN-01/11.2017”
10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz.
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11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane
w prawym dolnym rogu.
12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą
wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika
- do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa;
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano
w rozdziale IX siwz;
c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub
gwarancji;
d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz winny być spełnione przez Wykonawców
wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za
spełnienie jakich warunków siwz;
e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika;
f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.
14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione.

XIV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami
i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy w sekretariacie Spółki, ul. Świętojańska 5d,
w terminie do 04.12.2017 r. do godziny 13:00
Otwarcie ofert nastąpi: 04.12.2017 r. w Dziale Inwestycji o godzinie 13:10 Wszelkie zmiany terminów
dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów
niniejszego rozdziału.

XV.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na
formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie
zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
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2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy metodą szczegółową wykonany w programie
kosztorysowym posiadanym przez Wykonawcę. W kosztorysie ofertowym w cenie materiałów należy
uwzględnić koszty ich zakupu. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nakładów
robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo - wartościowej (z podaniem ich cen
jednostkowych). Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty. Nie załączenie kosztorysu do oferty
spowoduje jej odrzucenie na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
a)

Kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o przedmiary robót w kosztorysie ofertowym
ślepym, stanowiące załącznik do SIWZ zgodnie ze Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania
Robót Budowlanych opracowanymi przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz
Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.

b)

Ceny jednostkowe danego materiału lub sprzętu muszą być jednakowe dla wszystkich pozycji
kosztorysowych w których on występuje. W przypadku zastosowania dwóch różnych cen dla tego
samego materiału lub sprzętu oferta zostanie odrzucona.

c)

Ceny materiału, sprzętu oraz robocizny zaoferowane w kosztorysie ofertowym nie mogą być
wyższe niż średnie ceny zamieszczone w ICCP (wydawnictwo ORGBUD - serwis) z IV kwartału
2017 r.

d)

W kosztorysie należy uwzględnić prowadzenie robót w budynku użytkowanym.

e)

Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg wartości netto.

f)

Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)

Wartość końcową, stanowiącą sumę poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, wykonawca
wpisuje do formularza oferty z uwzględnieniem podatku VAT.

h)

Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z
realizacją zamówienia.

3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z
tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w
czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac,
nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu
dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby
obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI.

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Realizacja usługi w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych
przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Oferty oceniane będą według kryterium:
Cena ryczałtowa za wykonywanie remontów bieżących
i interwencyjnych w okresie 12 mies.

- 35%

Cena za wykonanie drobnych robót remontowych
w budynkach objętych postępowaniem obliczona
na podstawie kosztorysu ofertowego
Czas reakcji

- 25%
- 40%

1 Kryterium - cena ryczałtowa za wykonywanie remontów bieżących i interwencyjnych
w okresie 12 mies. zostanie obliczone według następującego wzoru:
Oferta Wykonawcy proponującego najniższą cenę otrzyma 35 pkt., pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru:
najniższa cena ryczałtowa ze wszystkich
ocenianych ofert za wykonywanie
remontów bieżących i interwencyjnych
------------------------------------------------------------------------------x 35 = ilość uzyskanych punktów
cena z oferty ocenianej za wykonywanie
remontów bieżących i interwencyjnych

2 Kryterium - cena za wykonanie drobnych robót remontowych w budynkach objętych postępowaniem
wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego
Oferta Wykonawcy proponującego najniższą cenę otrzyma 25 pkt., pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru:
najniższa cena ryczałtowa ze wszystkich
ocenianych ofert za wykonanie drobnych
robót remontowych obliczona na podstawie
kosztorysu ofertowego
------------------------------------------------------------------------------x 25 = ilość uzyskanych punktów
cena z oferty ocenianej za wykonanie drobnych
robót remontowych

3 Kryterium - czas reakcji, którym jest czas rozpoczęcia czynności usuwania awarii od chwili ich
wystąpienia lub poinformowania przez Zamawiającego.
Ustala się następującą punktację dla oceny w przedmiotowym kryterium:
Czas reakcji do 30 minut – 40 pkt.
Czas reakcji od 31 minut do 60 minut – 20 pkt.
Czas reakcji od 61 minut do 120 minut – 10 pkt.
Maksymalny czas reakcji nie może być dłuższy niż 120 minut.
Zamawiający oceniał będzie czas reakcji w przedziale od 30 minut do 120 minut. W przypadku podania
w ofercie czasu reakcji od 0-30 minut będzie on liczony jak dla 30 minut, natomiast zaoferowanie czasu
reakcji powyżej 120 minut spowoduje odrzucenie oferty.
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W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na
wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z
postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z
przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.
XVIII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem
kryteriów oceny ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i
podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w
możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

XIX.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach, gdy:
a)

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) wystąpią
przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np.
pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy.
Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji
maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania
aneksu.

XX.

Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z
załącznikiem nr 1 do siwz.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

Realizacja usługi w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych
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XXI.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXII.

Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji
elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu,
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII.

w

szczególności

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub
termin składania wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
XXIV.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje
dotyczące aukcji elektronicznej; wysokość zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot; informacje dotyczące
zawarcia umowy ramowej

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3.

