OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: ZO/64/2017/NNI
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego na

„Zakup i montaż klimatyzacji do FUP Kraków 73, ul. Mackiewicza 17”

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa z montażem i wykonaniem instalacji:
systemu klimatyzacji na Sali obsługi klienta o parametrach mocy chłodniczej i
grzewczej: 5,3/6,2 kW wraz z montażem instalacji elektrycznej zasilania urządzeń
klimatyzacyjnych w placówce pocztowej FUP Kraków 73, ul. Mackiewicza 17.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy
zamówienia – stanowiący załącznik nr 4 niniejszej SIWZ wraz z zakres rzeczowym
zamówienia określonym w przedmiarze robót wymienionym w formularzu Kosztorysu
ofertowego stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ;
2.

Termin realizacji zamówienia: do 3 dni od daty przekazania terenu robót.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. w
zakładce: Przetargi (http://przetargi.poczta-polska.pl/)

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przed złożeniem oferty dokonali wizji
lokalnej obiektu placówki pocztowej, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, celem zapoznania się z
miejscem i warunkami realizacji zamówienia na terenie czynnej placówki pocztowej.
Mając na uwadze nie utrudnianie pacy pracowników Urzędu Pocztowego, jak również nie utrudnianie
obsługi klientów placówki pocztowej objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający wyznacza
jednorazowy termin wizji lokalnej w placówce pocztowej FUP Kraków 73, ul. Mackiewicza 17 w
Krakowie- na dzień 14. 09. 2017 r. na godz. 11:00 - dla wszystkich potencjalnych wykonawców,
którzy dokonają zgłoszenia swojego zamiaru uczestniczenia we wizji lokalnej:
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest – p. Jerzy Majewski tel. 502 014 031,
adres email: jerzy.majewski@poczta-polska.pl,
W związku z przygotowaniem i właściwą organizacją wizji lokalnej placówki pocztowej będą w niej
mogli wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy z wyprzedzeniem dokonają swojego zgłoszenia
udziału w wizji lokalnej, tj. w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14:00 w dniu 13. 09. 2017 r.
prześlą swoje zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: jerzy.majewski@poczta-polska.pl z
podaniem nazwy Wykonawcy oraz nazwiskiem przedstawiciela Wykonawcy, który będzie brał
udział w wizji lokalnej wraz z nr jego telefonu kontaktowego.
5. Miejsce i termin składania ofert:

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury w Krakowie,
ul. Westerplatte 20 pok. 437

Dział Inwestycji i Remontów

31-045 Kraków

do dnia 18 września 2017 roku do godz. 12:00.
6. Otwarcie ofert jest niejawne.
7. Wadium: nie wymaga się.
8. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: nie będzie wymagane.
9. Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony

Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
10. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
b) informacja o zakończeniu postępowania (w terminie, w którym zawarto umowę z wybranym
Wykonawcą) – do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

c) informacja o unieważnieniu postępowania – do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu
d) o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny – do wiadomości wszystkich
Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Jerzy Majewski – tel. 502 014 031 – sprawy merytoryczne
2). Zbigniew Kraska – tel. 502014 321 - sprawy proceduralne

11. wrzesień 2017

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
Sylwia Kowal

