OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ODRĘBNYM
PI.TPZ-GD.2600.049.2019
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 Zamówień Terenowych, 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 są roboty budowlane polegające na wymianie poziomów
kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku oraz pionów instalacji wod.- kan. w całym
budynku wraz z robotami towarzyszącymi w budynku biurowym Poczty Polskiej S.A. przy
Targu Rakowym 7/8 w Gdańsku, kod 80-940.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 2 do projektu umowy oraz przedmiar robót
stanowiący Załącznik nr 3 do projektu umowy.
3. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały
zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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 Wydział Zamówień Terenowych, WSP ds. Zamówień
Terenowych Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208 (sekretariat) w terminie do
dnia 10.06.2019 r. godz. 10:45.
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