OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: ZO/67/2017/NNI
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego na:
„Roboty remontowe zewnętrzne: ogrodzenia wraz z cokołem, opaski betonowej i odwodnienia w
części budynku A i B od strony kolejowej POL RD WER 30-900 Kraków, ul. Prokocimska 6”.
1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe zewnętrzne: ogrodzenia wraz z cokołem, opaski
betonowej i odwodnienia w części budynku A i B od strony kolejowej POL RD WER 30-900 Kraków,
ul. Prokocimska 6.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) Rozbiórkę elementów betonowych,
2) Rozebranie okładziny cokołu z płytek ceramicznych,
3) Rozebranie opaski betonowej wraz z obrzeżem i podbudową,
4) Roboty ślusarskie przy elementach metalowych ogrodzeniu wraz z uzupełnieniem ubytków,
5) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu,
6) Czyszczenie powierzchni ogrodzenia do malowania poprzez szczotkowanie, odtłuszczenie,
malowanie,
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa,
8) Ustawienie obrzeża betonowego,
9) Wykonanie opaski z elementów betonowych,
10) Licowanie ściany płytkami ceramicznymi na kleju,
11) Roboty towarzyszące,
12) Dostawę wszelkich materiałów, wyposażenia, urządzeń, które są konieczne do wykonania robót
określonych w pkt. 1 - 11.

2. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej
S.A. w zakładce: Przetargi (http://przetargi.poczta-polska.pl/)

4. Miejsce i termin składania ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury w Krakowie, Dział
Inwestycji i Remontów ul. Westerplatte 20, pok. 178, 31-045 Kraków do dnia 22 września

2017 roku do godz. 9:00.
5. Otwarcie ofert jest niejawne.
6. Wadium: nie wymaga się.
7. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: będzie wymagane.
8. 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.

9. 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.
10.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Elżbieta Głownia – tel. (12) 421 84 05 – sprawy proceduralne,
2) Piotr Kiwior – tel. 502 014 669 - sprawy merytoryczne.

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
Sylwia Kowal
Kraków, dnia 14 września 2017 roku

