OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: ZO/24/2018/NNI
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego na:
„Roboty remontowe zewnętrzne: remont dachu, instalacji odgromowej i elewacji w budynku UP
36-105 Cmolas 237 B”.
1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe zewnętrzne: remont dachu, instalacji odgromowej i
elewacji w budynku UP 36-105 Cmolas 237 B.
2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

1)
2)
3)
4)

Remont elewacji budynku,
Remont dachu,
Remont instalacji odgromowej,
Dostawę wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia, które są niezbędne do wykonania
robót określonych w pkt. 1) – 3).

3. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.
4. 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. Moniuszki 1, pok. 1, 35-017 Rzeszów do dnia 12 czerwca 2018

roku do godz. 10:00.
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
uczestniczących w postępowaniu

–

do

wiadomości

wszystkich Wykonawców

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) Zbigniew Kraska – tel. 502 014 321 – sprawy proceduralne,
2) Janusz Buszta – tel. 502 014 327 - sprawy merytoryczne (elektryczne),
3) Aleksander Bednarz – tel. 501 489 259 - sprawy merytoryczne (budowlane).

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
Sylwia Kowal
Kraków, dnia 29 maja 2018 roku

