OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego
prowadzonego przez:
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7
90-940 Łódź
na
„Budowa wiaty magazynowej wspartej o wschodnią ścianę
budynku B2 WER Łódź, al. Włókniarzy 227”
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaty magazynowej wspartej
o wschodnią ścianę budynku B2 WER Łódź, al. Włókniarzy 227.
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała przy czynnym obiekcie.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia Program funkcjonalno-użytkowy –
załącznik nr 3 do SIWZ
4. Z tytułu wykonanych robót wymagane jest udzielenie 60-miesięcznej rękojmi za wady
i gwarancji, której bieg terminu liczy się od daty odbioru końcowego robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna
informacja i deklaracja ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
8. Termin realizacji zamówienia:
Maksymalne przewidywane przez Zamawiającego terminy wykonania zamówienia wynoszą:


14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Zamawiającemu koncepcji architektonicznej



60 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji
architektonicznej – na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z pozwoleniem
na budowę Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorysu inwestorskiego



60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy – na wykonanie robót
inwestycyjnych

– na wykonanie i przekazanie

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty
Polskiej S.A. http://przetargi.poczta-polska.pl/
10. Miejsce składania ofert:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 90-940 Łódź
Al. Kościuszki 5/7, pok. 309 – sekretariat (III piętro).
11. Termin składania ofert: do dnia 11.05.2017 roku do godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert jest niejawne.

13. Wadium: nie wymaga się.
14. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: będzie wymagane w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto.
15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) sprawy merytoryczne:
Halina Filipczak - PI OON w Łodzi, tel. 502 015 598
Bartosz Makówka - POL RD w Łodzi, tel. 604 595 069
b) sprawy proceduralne:
Anna Roszkowska tel. (42) 672-89-73

Łódź, dnia 24.04.2017 roku

