Miechów, dnia 20 lutego 2020 r.
DPS – 120/2020
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, ul. Nad Serafą 27, 30-684 Kraków Dom Pomocy Społecznej „Betania” 32-200 Miechów, ul. Ks. Skorupki 19

Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Domu Spokojnej Starości
BETANIA” w Miechowie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Domu Spokojnej Starości
BETANIA” w Miechowie
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie kompleksowej termomodernizacji ścian budynku Domu Pomocy Społecznej w
Miechowie przy ul. Skorupki 19 wraz z dociepleniem stropu oraz modernizacja systemu
centralnego ogrzewania wraz z montażem kolektorów słonecznych.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej UZP, Nr: 514896-N-2020
Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót i uwzględniony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Kod CPV 45453000-7
Termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy
Termin zakończenia robót: 15.08.2020 r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin składania ofert do dnia: 10 marca 2020 r. do godz. 1300 w sekretariacie Zamawiającego,
adres: Dom Pomocy Społecznej „Betania”, ul. ks. Skorupki 19, 32-200 Miechów
Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 10 marca 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Domu, na
parterze.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto (C) - 60%
Gwarancja (G) - 40%
Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł).
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Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej. Przewiduje się częściowe fakturowanie zadania.
Termin związania z ofertą: 30 dni.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Stanisław Sławiński – części dotyczącej zapisów niniejszej specyfikacji oraz w części merytorycznej
zamówienia tel. 41 383 16 48 w.102 lub 601 20 71 34
email: dpsbetania@onet.eu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2019 r.
Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami).
Ponadto Wykonawcy muszą spełnić warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności
występujących w art. 93 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania”
Stanisław Sławiński
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