
I. Zamawiający 
Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu 
60-844 Poznań 
ul. Kochanowskiego 2a 
 
Miejsce realizacji robót :  
KOMISARIAT POLICJI W KOŹMINKU pl. Wolności 15  
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem jest remont elewacji polegający na : 

 przygotowanie podłoża  

 systemowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku (styropian, siatka, tynk, malowanie) 

 wymiana parapetów zewnętrznych 

 rozbiórki i montaż rynny 

 malowanie balustrady 

 wymiana wsporników oraz instalacji odgromowej  

 remont schodów zewnętrznych (zerwanie lastrico, ułożenie płyt typu Presstone) 

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu. 

Przedmiar zamieszczono pomocniczo. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość : 

- anulowania postępowania bez podania przyczyny 

- umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany. 

 

III.Termin składania ofert i realizacja: 

1. Termin skladania ofert : 28.05.2018r 

2. Oferty należy składać w siedzibie  

Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu 

Ul. Dąbrowskiego 17a 

w godz. 7.30-15.30 

3. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego. 

 

 

 

 



IV.Opis wymagań 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby: 

a) Minimalny  okres  gwarancji i rękojmii wynosil minimum 36 miesięcy 

b) Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia 

c) Okres realizacji przedmiotowego zadania :  do 5.11.2018r 

 

V. Istotne  postanowienia  zamówienia 

Wymagania dodatkowe 

1. Prowadzone  prace  nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki. 

2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bepośrednio 

z kierownictwem jednostki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania terenu w rejonie wykonywanych prac. 

4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podaczas 

prowadenia robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użykownika 

próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o 

odpowiednich parametrach (m.in. wytrzymałości, ścieralności), przeznaczone do obiektów 

użyteczności publicznej (m.in. zwiększone natężenie ruchu). 

6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty 

dopuszczające je do stosowania  w wymaganym zakresie. 

UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru. 

 

VI. Płatność i za  przedmiot zamówienia 

1. Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego 

Protokołu odbioru  

 

VII.Kryterium oceny 

Cena oferty  -  100% 

 

VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest 

świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 

 

Dodatkowych informacji udziela :  Iwona Przewoźna pod numerem telefonu (61) 8412468 


