oqloszenie zam6wieniu
Zamawiajqcy pelna
nazwa:

Data publikacji:

Tryb postgpowania:

Osoby do kontaktu:

- w sprawach
przedmiotu zamowienia, tel. 12 35159-60
tel. kom. 697040607
Mitosz Smagowicz

PKP Energetyka S.A.
Oddzial Uslugi Zaklad Poludniowy

06.03.2015

r.

Przetarg
nreogranrczony

Zbigniew Sitko

- w

sprawach
przedmiotu zam6wienia, tel. 12 35159-60
tel. kom. 697042604

Artur Olchawa

-w

sorawach
procedury przetargowej, tel. 12 35159-64

Przedmiot zam6wienia
,,Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie, w tym:

l.Budowa ogrzewanej hali wraz z kanalem rewizyjnym dla pociqgow sieciowych;
2.Odbudowa bocznicy kolejowej -tory 136 i 138, wraz zrozjazdami nr 161 i 162wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
3.Remont toru doiazdoweqo do bocznicv Kamienna 14"

Oferta
Mieisce skladania ofert:
w siedzibie Zamawiaiaceqo (pokoi nr 02)

Termin skladania ofert:
31.03.2015 r. do qodz.

95s

Dodatkowe informacie
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PKP Energetyka S.A.
Oddzial w Warszawie - Uslugi
Zaklad Poludniowy
ul. Kamienna 14,31-403 Krakow

oglasza pzetarg nieograniczony na:
,,Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie, w tym:

l.Budowa ogrzewanej hali wraz z kanalem rewizyjnym dla pociqg6w sieciowych;
2.Odbudowa bocznicy kolejowej - tory 136 i 138, wraz z rozjazdami nr 161 i 162 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
3.Remont toru dojazdowego do bocznicy Kamienna 14"

1. Termin skladania ofert: 31 .03.2015 r. do godz. 9s5

2. Termin realizacji:

-

cz. I remont toru dojazdowego - do 5 tygodni od daty podpisania umowy
cz.ll odbudowa bocznicy kolejowej- 12 tygodniod daty podpisania umowy
cz.lll budourva ogrzewanej hali - do 34 tygodni od daty podpisania umowy
3. Oferty naleZy skladac w: siedzibie Zamawiajqcego (pok6j 02) lub przesla6 drogq pocztowq.
4. Kryteria wyboru oferty:
- wysokoSc ceny ofertowej - wsp6lczynnik wagowy oceny - 90%
- okres gwarancji - wspolczynnik wagowy oceny - 10%
5 Specyfikacjg mozna pobrad ze strony internetowej.
6. Wadium w wysokoSci: ZamawiajEcy wymaga wniesienia wadium w kwocie:
- 100 000,00 zl (slownie: sto tysiqcy ztotych)
T.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
- Milosz Smagowicz - w sprawach przedmiotu zamowienia, tel. 12 351-59-60 tel. kom. 697040607
Zbigniew Sitko w sprawach przedmiotu zam6wienia tel.12 351-59-64, tel. kom. 697042604
Artur Olchawa w sprawach procedury przetargowej tel.12 351-59-64

Pozostale uwagi:
Postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej
w PKP Eneroetvka S.A (Uchwata Nr 298 Zarzadu PKP Enerqetvka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)

