
 

Ogłoszenie przetargu Nr postępowania 

 DP/VPOL/PW/03/2019 

 

 

 

Veolia Energia Polska S.A. 

Plac Unii C 

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

 

w imieniu  Veolia Energia Łódź S.A. (VLOD) i Veolia Energia Poznań S.A. ogłasza przetarg prowadzony w 

oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na 

realizację poniższego tematu: 

 

TEMAT 1 - PRACE NIEPLANOWE (USUWANIE USTEREK I AWARII) W OBIEKTACH 

BUDOWLANYCH  NA TERENIE VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. W LATACH 2019-2022 

zgodnie z poniższymi Zadaniami: 
 

Zadanie 1 – Prace nieplanowe dla obiektów budowlanych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w EC3 i ZSC 

w latach 2019-2022 

 

Zadanie 2 – Prace nieplanowe dla obiektów budowlanych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w EC4 w 

latach 2019-2022 

 

Zadanie 3 – Prace nieplanowe na sieciach wody gospodarczej, sanitarnej, p.poż., chłodzącej i kanalizacyjnych 

(infrastruktura podziemna) w EC3/EC4/ZSC w latach 2019-2022 

 

 

 

TEMAT 2 - PRACE NIEPLANOWE (USUWANIE USTEREK I AWARII) W OBIEKTACH 

BUDOWLANYCH NA TERENIE VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. W LATACH 2019-2022 

zgodnie z poniższymi Zadaniami: 
 

Zadanie 4 – Prace nieplanowe dla obiektów budowlanych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w Veolia 

Energia Poznań w latach 2019-2022 

 

Zadanie 5 – Prace nieplanowe na sieciach wody gospodarczej, sanitarnej, p.poż., chłodzącej i kanalizacyjnych 

(infrastruktura podziemna) w Veolia Energia Poznań w latach 2019-2022 

 
Nr przetargu: : DP/VPOL/PW/03/2019 

 

Planowany termin realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). 
 

 

Oferty wstępne w wersji papierowej i elektronicznej należy składać osobiście lub przesłać pocztą za 

potwierdzeniem odbioru na adres:  

 

Veolia Energia Polska S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Recepcja V piętro 

w terminie do dnia 12.03.2019 (wtorek) do godz. 15:00 

(na kopercie należy podać tytuł postępowania i numer przetargu) 



 

Ogłoszenie przetargu Nr postępowania 

 DP/VPOL/PW/03/2019 

 

 

 

 

Osobami upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu są:  

- sprawy formalne i organizacyjne oraz techniczne: pytania tylko drogą mailową na adres 

dariusz.praski@veolia.com 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru 

którejkolwiek oferty bez podania przyczyn. 

mailto:dariusz.praski@veolia.com

