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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 świadczenie usługi w zakresie utrzymania w nieprzerwanej
sprawności, wykonywania okresowych przeglądów, napraw, konserwacji i usuwania awarii
kotłowni olejowych, gazowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych, na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części tj.:
Część 1 – koordynacja Bydgoszcz I,
Część 2 – koordynacja Bydgoszcz II,
Część 3 – koordynacja Włocławek,
Część 4 – koordynacja Słupsk,
Część 5 – koordynacja Gdańsk,
Część 6 – koordynacja Gdynia.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4.

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 10.12.2018 r. godz. 10:00.
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