
 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. 

w Gliwicach ul. Mechaników 9  

44-109 Gliwice 

Ogłaszają postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego  

wraz zapytaniem ofertowym  o nr KZ/11/33/2021 pn. 

 

Adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby 

magazynu przedmontażowego (Magazyn Produkcji). 

 

Przedmiotem postępowania jest zadanie obejmujące: 

wykonanie przez Wykonawcę zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” adaptacji 

istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby magazynu przed montażowego 

(Magazyn Produkcji), w ramach którego należy dokonać przebudowy istniejącej wiaty 

stalowej na dwa magazyny detali przed montażowych, wraz z uzyskaniem decyzji  

i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy, jak również przekazania jej do 

użytkowania, a w szczególności: 

1. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu 

budowlanego i wykonawczego lub zamiennie budowlano-wykonawczego (dalej 

Dokumentacja Projektowa), 

2. Uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń 

administracyjnych lub zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy, jak 

również przekazania do użytkowania Obiektu, 

3. Wykonanie robót budowlanych – przebudowy, w oparciu o przygotowaną przez 

Wykonawcę dokumentację projektową, 

4. Sporządzenie oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, w tym 

m.in. z opisem zastosowanych technologii, atestami, certyfikatami, deklaracjami 

zgodności na zastosowane materiały, protokołami z badań. 

Przystępujący do postępowania zakupowego zobowiązani są do zapoznania się 

z: 

− Specyfikacją Przedmiotu Przetargu, wraz z za łącznikami;  

− Regulaminem Postępowań zakupowych obowiązujących u Zmawiającego; 

− Projektem Umowy. 

Przedmiotowe materiały dostępne są w pokoju 216/217 (II piętro) Budynku Usług 

Technicznych w Gliwicach przy ulicy Mechaników 9 w godz. od 9:00 do 14:00, tel. +48 

32 734 50 06 w dni robocze oraz na stronie internetowej: 

https://bumar.gliwice.pl/p/przetargi-i-ogloszenia  

 

 

 



Oferty należy składać w terminie do 10.09. 2021 roku do godz. 14:00  

osobiście w siedzibie Spółki,  Budynek Usług Technicznych (BUT), II piętro, 

pokój 216/217 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Spółki 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w nieprzejrzystych, zamkniętych  

i opieczętowanych kopertach z dopiskiem na kopercie 

„Nie otwierać: Przetarg nieograniczony – KZ/11/33/2021. 

Adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby 

magazynu przed montażowego (Magazyn Produkcji), w ramach którego należy 

dokonać przebudowy istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przed 

montażowych, wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń niezbędnych do 

rozpoczęcia przebudowy, jak również przekazania jej do użytkowania.”  

 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. dysponują prawem do: 

− Uznania za stosowne, że przetarg nie dał oczekiwanego rezultatu,  

− Odstąpienia od przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny, 

− Podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu  (w całości lub części) bez podania 

przyczyny.  

 


