OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM
PI.TPZ-GD.2600.045.2019
1. Zamawiający
POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie:
Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, WSP. ds. Zamówień Terenowych Gdańsk, ul. Kolejowa 26,
15-959 Białystok

3. Tryb postępowania
1)

Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów
Poczty Polskiej S.A., na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

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
jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym postępowaniem.

4. Przedmiot Zamówienia Odrębnego

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie przeglądów okresowych (gwarancyjnych) pojazdów marki Citroen
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części – ze względu na miejsce wykonywania usług:
Część 1: granice administracyjne miasta Olsztyn
Część 2: granice administracyjne miasta Białystok
Część 3: granice administracyjne miasta Ełk
3) Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 50112000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji
samochodów.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają
załączniki do SIWZ, w szczególności projekt umowy wraz z załącznikami (stanowiący Zał. nr 2 do SIWZ).
5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub wszystkie części zamówienia. Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych lub wariantowych.
7) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
8) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy albo do wyczerpania łącznej wartości
umowy brutto, w zależności co nastąpi pierwsze. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu
obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy (zgodnie z treścią § 11 projektu umowy).
5. Miejsce zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.poczta-polska.pl
6. Miejsce i termin składania ofert
POCZTA POLSKA S.A. Region Pionu Infrastruktury, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, I piętro, pokój nr 105
(SEKRETARIAT) do dnia 05.06.2019 r., do godz. 10:00.
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