OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM
PI.TPZGD.2600.091.2018
1. Zamawiający
POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie
Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
2. Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu 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.
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób
niejawny.
4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane
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dokumenty
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S.A.

związane

z niniejszym postępowaniem.
3. Przedmiot Zamówienia Odrębnego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług napraw, konserwacji i przeglądów
serwisowych oraz przeglądów konserwatorskich:
1) wózków widłowych podnośnikowych wysokiego unoszenia o napędzie spalinowym i
elektrycznym;
2) wózków platformowych teleskopowych wysokiego unoszenia o napędzie elektrycznym;
3) ciągników elektrycznych;
4) wózków paletowych o napędzie elektrycznym;
5) wózków paletowych o napędzie ręcznym
w jednostkach organizacyjnych na obszarze obsługiwanym przez Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Administracji Północ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części:
Część 1 – województwo pomorskie
Część 2 – województwo kujawsko-pomorskie
Część 3 – województwo zachodnio-pomorskie
Część 4 – województwo warmińsko-mazurskie
Część 5 – województwo łódzkie
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do
SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji
przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte w Projekcie umowy
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

4. Miejsce zamieszczenia SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.poczta-polska.pl
5. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208
(sekretariat) w terminie do dnia 12.10.2018 r. godz. 10:45.
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