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OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej, 30 – 725 Kraków, ul. Łanowa 41,
tel. 12 6505600, tel./fax 12 6532335 e – mail: dpslanowa41@wp.pl,
NIP-679-24-29-488, REGON-350644309,
strona internetowa DPS: www.dpslanowa41.eu

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie – PRZETARG NIEOGRANICZONY.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego (dział techniczno – gospodarczy, w budynku 41b), pocztą, pocztą
elektroniczną lub na stronie internetowej DPS.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
część 1: robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d
a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,
b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,
część 2: remontu łazienki ogólnej dużej na IV piętrze budynku Łanowa 41,
część 3: remontu:
a) holu i sanitariatu na parterze w budynku Łanowa 43e,
b) palarni w budynku Łanowa 41b.
CPV 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień
uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp).
5. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych (oddzielnie dla każdej części), nie
przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia: wynikający z wybranej oferty. Termin rozpoczęcia
realizacji nie później jak 5 dni od dnia podpisania umowy.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty pisemnej wraz z potwierdzoną
podpisem treścią załączonej umowy, oświadczeniem o spełnieniu wymogów ustawowych
(art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych), oświadczeniu o nie zaleganiu z
opłatami wobec ZUS i US, kserokopii wypisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż pół roku
przed upływem terminu składania ofert i oświadczeń wymienionych w pkt 9.2 a b c SIWZ.
8. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu
dokonana zostanie przez Zamawiającego, na podstawie złożonych oświadczeń.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 60, termin realizacji – 40.

11. Zamkniętą i podpisaną kopertę „Sprawa 1/17 Przetarg na wykonanie część 1: robót
remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na
pokój dzienny, b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25,
33, 45, część 2: remontu łazienki ogólnej dużej na IV piętrze budynku Łanowa 41, część
3: remontu: a) holu i sanitariatu na parterze w budynku Łanowa 43e, b) palarni w budynku
Łanowa 41b”, zawierającą ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie DPS.
12. Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2017 r. o godz. 10.00.
13. Oferenci są związani złożonymi ofertami: 30 dni od dnia wyznaczonego na
złożenie ofert.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (hol przed portiernią bud. 41)
w dniu 08.02.2017 r. o godz. 11.00.
15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Bogusław Feldman
tel. 12 650 56 00 wew. 316 i Tadeusz Mardoń tel. 12 650 56 00 wew. 301.

