OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: PI.TPZ-KR.2600.048.2019
Poczta Polska S.A.
00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Biuro Zamówień Dział Realizacji Postępowań Terenowych
ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego na:

„Remont głównych drzwi wejściowych i portalu kamiennego wraz z ościeżem
i okładziną kamienną środkowej części fasady budynku eksploatacyjnoadministracyjnego "A" w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Mickiewicza 6”.
1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

1)

2)

3)

4)

Roboty towarzyszące i zabezpieczające:
a) zabezpieczenie folią stolarki,
b) wykonanie drzwi zastępczych,
c) czyszczenie na mokro i na sucho powierzchni kamiennych,
d) odsolenie i odgrzybienie starych tynków,
e) hydrofobizacja powierzchni kamiennych,
f) izolacja pozioma metodą bezciśnieniową,
g) uszczelnienie oraz uzupełnienie ubytków,
h) wzmocnienie powierzchni kamienia,
Roboty remontowe murowanych ościeży:
a) odbicie tynków i wykucie starych spoin oraz oczyszczenie
powierzchni,
b) izolacja pozioma w murze grubości 95 cm,
c) wykonanie warstwy obrzutki po tynk renowacyjny,
d) wykonanie tynku renowacyjnego,
e) gruntowanie podłoża + 2 krotne malowanie,
Roboty remontowe stolarki drzwiowej :
a) demontaż drzwi do robót konserwacyjnych,
b) rozszalenie i mechaniczne usuwanie nawarstwień korozji,
c) odgrzybianie drewnianych preparatem oleistym,
d) wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł drzwiowych,
e) naprawa okuć drzwiowych,
f)
szlifowanie powierzchni drewnianych wraz z zagruntowaniem drewna i 2
krotnym pomalowaniem powierzchni,
Roboty malarskie i okładzinowe:
a) malowanie ścian i sufitu 2 krotnie farba akrylową wraz z przygotowaniem
powierzchni,
b) remont okładziny ściennej z masy żywicznej „RESIMARM”.

2. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.
3. Realizacja robót odbywać się będzie przy czynnym obiekcie.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej
S.A. w zakładce: Przetargi (http://przetargi.poczta-polska.pl/)
Miejsce i termin składania ofert: Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień Dział Realizacji
Postępowań Terenowych, ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
do dnia 02 lipca 2019 roku do godz. 10:00.
4. Otwarcie ofert jest niejawne.
5. Wadium: nie wymaga się.

