Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawy
1.
1.1.Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o.
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Legionów 85, który zawrze umowę
z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą oraz który będzie płatnikiem
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania.
1.2.Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
(43-502), ul. Szarych Szeregów 2, która w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o., w charakterze Zamawiającego
przeprowadza niniejsze postępowanie od momentu jego ogłoszenia do dnia podpisania
umowy (adres strony internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl).
1.3.Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pławecka tel.: 32 215 31 71
2. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego
na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz
podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach). Regulamin stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.pim.czechowice-dziedzice.pl
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Celem zamówienia jest dostawa korelatora cyfrowego dla ZAMAWIAJĄCEGO, którym
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z
o.o. ul. Legionów 85; 43-502 Czechowice-Dziedzice.
2. Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego” z
hydrofonami i monitorem do lokalizacji wycieków na przewodach wodociągowych
(tworzywowych i stalowych) na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” realizowanego w ramach
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działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy do dofinansowanie POIS.02.03.00-000250/16 z dnia 09.03.2017 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejszy SIWZ, a w szczególności:
Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 oraz projekt umowy - załącznik nr 3, do
niniejszego SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca
przedłożył co najmniej 24-miesięczną gwarancję (minimum bezwzględne), której okres
będzie liczony od dnia dokonania odbioru przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Okres gwarancji podlega ocenie. Wykonawca zobowiązany jest
do
wpisania do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, proponowany przez siebie
okres gwarancji zgodnie z zapisami Rozdz. XV SIWZ. Wykonawca w trakcie
zadeklarowanego okresu gwarancji zobligowany jest do wykonania minimum 4
przeglądów gwarancyjnych wraz z kalibracją urządzeń w tym okresie, w tym pierwszy
przegląd po roku od podpisania protokołu odbioru, kolejne w odstępach 6 – 12 miesięcy
(w zależności od długości zadeklarowanej gwarancji), a ostatni przegląd urządzenia
przed upływem okresu gwarancyjnego oraz zapewnienie bezpłatnego sprzętu
zastępczego na czas ewentualnego serwisu.
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Za termin
realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
Protokół odbioru zostanie podpisany po dostawie korelatora wraz z przeprowadzeniem
pomiarów testowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 6 SIWZ.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów testowych w co najmniej dwóch
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, na sieci wodociągowej będącej
własnością PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., z udziałem pracowników
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., potwierdzające prawidłowość
funkcjonowania urządzenia będącego przedmiotem dostawy.
Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przy zachowaniu warunków
określonych w niniejszej dokumentacji SIWZ wraz z załącznikami.
Miejsce realizacji zamówienia:
woj. śląskie, powiat bielski, miasto Czechowice-Dziedzice

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
38410000-2 Przyrządy pomiarowe

4. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w par. 19 ust. 1 i 3
Regulaminu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu i określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ;
c) nie zachodzi w stosunku do nich konflikt interesów wskazany w par. 10 ust. 6-8
Regulaminu, z uwzględnieniem zapisów par. 19 ust. 3 pkt. 3.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, i ile wynika
to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej;
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2a).
3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2b).
3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 2c) jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy
dostawy korelatora do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej z cyfrową obróbką
sygnału wraz z zestawem hydrofonów.
5. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w Rozdz. VII. pkt 3 ppkt 3.3 SIWZ:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty dostawy i podmiotów na rzecz
których te dostawy zostały wykonane, o treści załącznika nr 6.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy te zostały wykonane
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
B) Inne dokumenty/oświadczenia jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) dokładny opis oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów
wymaganych w SIWZ, w szczególności w OPZ o treści zgodnej z zał. nr 1a do
niniejszego SIWZ wraz z materiałami informacyjnymi sporządzonymi w języku
polskim tj.: prospekty, katalogi, materiały informacyjne, DTR itp. Jednocześnie
należy w zał. nr 1a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której
wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w
materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego
parametru. Zamawiający wymaga w odniesieniu do załącznika nr 1a Opis

parametrów granicznych wypełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie 4 i
5 załącznika oraz wypełnienie zgodnie ze wskazówkami kolumny nr 3.
Niezastosowanie się do wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym
spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymagań SIWZ,
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami
podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego
Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów

Wszystkie oświadczenia/dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert.
Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia.
1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy
dołączyć:
A) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia
Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.
Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za
zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym
podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności
dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia.
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania
Wykonawcy składającego ofertę.
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy, złożone
zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ
3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie
z wzorem dokumentu – załącznik nr 7 do SIWZ.

Zgodnie z par. 19 ust. 9 Regulaminu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
www.pim.czechowice-dziedzice.pl w miejscu publikacji SIWZ, informacji z
otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w par. 19 ust. 1 pkt. 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w Rozdz. VII pkt 3 ppkt 3.3. SIWZ:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty dostawy i podmiotów na rzecz
których te dostawy zostały wykonane, o treści załącznika nr 6.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy te zostały wykonane
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
C) Inne dokumenty/oświadczenia jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) dokładny opis oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów
wymaganych w SIWZ, w szczególności w OPZ o treści zgodnej z zał. nr 1a do
niniejszego SIWZ wraz z materiałami informacyjnymi sporządzonymi w języku
polskim tj.: prospekty, katalogi, materiały informacyjne, DTR itp. Jednocześnie
należy w zał. nr 1a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której
wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem)
w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego
parametru. Zamawiający wymaga w odniesieniu do załącznika nr 1a Opis
parametrów granicznych wypełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie 4 i
5 załącznika oraz wypełnienie zgodnie ze wskazówkami kolumny nr 3.
Niezastosowanie się do wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym
spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymagań SIWZ,

4) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami
podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego
Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów

Wszystkie oświadczenia/dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert.
Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
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7. Kryteria oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena – 60%
Okres gwarancji - 40%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że
1% = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena
badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 60 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi:
60 punktów.
Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
PG= (G/Gmax)*WG
G- okres gwarancji podany przez Wykonawcę w badanej ofercie
Gmax – okres najdłuższej gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (max.
60 miesięcy)
WG – waga wyrażona w punktach – 40pkt. max
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia jaki Wykonawca może
zaoferować to 24 miesiące (min. bezwzględne) a najdłuższy to 60-cy. Przy obliczaniu
punktów Zamawiający będzie brał pod uwagę pełne miesiące podane w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku podania w Formularzu
ofertowym niepełnych miesięcy Zamawiający zastosuje zaokrąglenie „w górę”, np.
przy podaniu 31,2 miesiąca lub 31,7 miesiąca, zamawiający przyjmie do obliczeń 32
miesiące.
W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń okres gwarancji
60 miesięcy, przy czym zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy okres gwarancji
wprowadzony zostanie do umowy.
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres
krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań

postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) okresu
gwarancji jakości jaki oferuje na przedmiot zamówienia, jego oferta zostanie
odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie
brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium
wynosi: 40 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny
ofert Kryterium A - Cena i Kryterium B – Okres gwarancji, zostaną zsumowane
i
na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może
uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez
Wykonawcę w Kryterium A i B. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
SIWZ wymagania.
8. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Szarych Szeregów 2 - punkt kancelaryjny na parterze budynku
Termin składania ofert:
do dnia 06.10.2017 r., do godz. 10:00
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2017 r. o godz. 10.30 w Przedsiębiorstwie Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice - Dziedzice, sala konferencyjna 1
piętro.

10. Warunki istotne zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 zmiany terminu płatności;
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji
zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny,
wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty
zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów
spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą
muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych
przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Informacje o zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Finansowanie
Zamówienie niniejsze jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
2014-2020, pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice –
etap 2” realizowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy do
dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0250/16 z dnia 09.03.2017 r.
14. Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyn.
15. Termin realizacji
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Za termin
realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

Protokół odbioru zostanie podpisany po dostawie korelatora wraz z przeprowadzeniem
pomiarów testowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 6 SIWZ.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów testowych w co najmniej dwóch
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, na sieci wodociągowej będącej własnością
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., z udziałem pracowników PWiK w
Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., potwierdzające prawidłowość funkcjonowania
urządzenia będącego przedmiotem dostawy.
16. Zakaz powiązań osobowych i kapitałowych
Wykonawca składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu
konfliktu interesów, o którym mowa w § 10 ust. 6-8 Regulaminu (oświadczenie sporządzone
wg wzoru zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ).
17. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
18. Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ.
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Beneficjenta:
www.pim.czechowice-dziedzice.pl oraz na stronie Zamawiającego:
www.pwik.czechowice-dziedzice.pl
Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjności.gov.pl/ pod numerem 1058530

