
Zalączniknľ 1 do UchwaĘ Załządu KsN Aw
Nľ 30ä(V/2022

z dnĺa 09.05.2022

REGULAMIN
I'DZIELENIA zAMlwrnľn NA RoBoTY BUDoWLANE

w obiektach slużących ľehabĺľtacji, w związku z potłzebami osób nĺepełnospľawnych, z
wyjątkiem rozbĺóľki Ęch obĺektĺĺw, đoÍinansowan€ ze śľodków Państrľorľego Funduszu
Rehabilĺtacjĺ osób Nĺepeľnosprawnych, pnekazanych Samoľządowi Województwa
Mazowieckĺego

$ l' Postanowienia ogólne

1. Regulamin stozuje się do udzielenia zamówienia na ľoboty budowlane w obiektach
sfużących ľehabilitacji, w związku z potrzebami osób nięehrosprawnych, z wyjątkiem
ľozbióľki tych obiektóW, W zadaniu pn. ,,Pr7ebudowa poddosza Ze unianq sposobu
tlźytkowanía na cele míeszkalne i służqce rehabílitacji osób níepełnosprawnych
mieszkańców Dołĺu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Níepekosprawnych
Archidiece4ji łIlaľszawskiej w Bľwinowie'' dofinansowanego ze środków Panstwowego
Funduszu Rehabilítacji osób Niepełnosprawnych przekazanych Saĺnorządowi Wojewódfrĺlz
Mazowieckiego, zwanego dalej ,,zamówieniemo', do któľego nie mają zastosowania procedury
wynikające z ustawy zđnia 11 wrzęśnia 2aĺ9 r. Pľawo zamówień publicznych.
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się zasady okľeślone w ustawie z dnia 1l września 2019
ľ. Prawo zamówień publicmych,zzastrzeŻeĺiem udzielenia gwaľancji na wykonywane prace
otaz z zachowaniem teľminu ich wykonanią okĺeślonego w umowie z maľszďkiem
województwą oľaz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964t. Kodeks cylvllny.
3. Ilękroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) KsN Aw należy ptzez to ľozumieć Katolickĺe Stowaľzyszenie
Niepełnosprawnych Aĺchidiecezji Waĺszawskiej ;

2) cenie - naleĘ przez to rozumieć cenę w rozumieniu aľt. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o infoľmowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z
2019 ť. poz.I79), nawęt jeżeli jest płacona na tzecz osoby niebędącej
pĺzedsiębiorcą. Zgadĺie z powyŻszą ustawą przez eenę naleĘ rozumieó wartośó
wyrażoną w jednostkach pienięŹnych, Lĺ:tóľą kupujący jest oborvivany zapłacié
pľzedsiębiotcy za towaľ lub usfugę. W cenie uwzględnia się podatek od towaľów i
usfug oľaz pođatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odľębnych pľzepisów spľzedaż
towaľu (usługi) podlega obciązeniu podatkiem od towaľów i usfug lub podatkiem
akcyzowym.Ptzez cenę ľoärmie się również stawlĺę taľyfową;

3) dokumentach zamówienia _na|eĘ ptzezto rozunrieó dokumenĘ sporządzoneptzez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania waľunków zamówienią w tyrn
specyfi kacj a warunków zamówienia (SWZ)

4) pisemności - należy ptzez to ľozumieć sposób lvyľażenia infoľmacji przy użycirr
wyľazów, cyfľ lub innych znaków pisaľskich, które można odczýaé i powielić, w
Ęm ptzekazywanych pľzy użyciu śľodków komunilĺaoj i elektľonicznej ;
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5) postępowaniu o udzielenię zamówienia - nďeży ptzez to rozumieé postępowanie
wszczynane ptzezzaĺnieszczenie ogłoszenia na stľonie intemetowej zamawiającego'
ptzekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert,
prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są waľunkí
iamówienia 

- 
ustďóne ptzez zańawiającego, prowadzące do wyboru

najkorzystniejszej ofeľty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie
udzielenia zamówienią kończące się zawaľciem umowy o ľoboĘ budowlane albo
jego uniewaźnieniem;

6) swz - na|eŻy ptzez to rozumieó Specyfikację Waľunków Zamówienia, tj.
dokument zamówienia sporządzony przez zamawiającego, zalvlerający co najmniej
informacje w zakľesie:

a. nanwaoľaz adres zamawiającego, numeľ teleťonu, adľes poczty elektľonicznej
oľaz stľony internetowej prowadzonego postępowania;

b. adres stľony intemetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
tľeści SWZ oĺaz inne dokumenty zamówienia bezpośľednio zułiązane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia;

c. opis przedmiotu zamówíenia;
d. tęľmin wykonania zamówienia;
ę. podstawy wykluczenia od udziďu w postępowaniu i infoľmację o waľunkach

uđziafu w postępowaníu o udzielenie zamówienia;
f. wykaz oświadczeń lub dokumentów na potwieľdzenie spďniania warunków

udziafu w postępowaniu oÍaz braku podstaw wykluczenia;
g. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami;
h. wskazanie osób upľawnionych do komunikowania się z wykonawcani;
i. teľmin zrłri*ania ofe*ą;
j' sposób oraz teľmin składania ofeľt;
k. termin otwaľcia ofeľt;
l. sposób obliczenia ceny;
m. opis kryteríów oceny ofert rłľaz z podaniem wag ých kľyteńów i sposobu

oceny ofeľt;
n. infoľmacje o foľmďnościach, jakie muszą zostaó dopełnione po wyboľze ofeĄ

w celu zawarciaumowy;
o. pľojektowane postanowienia umowy lub wzór umowy;
p. wymagania dotyczące wađium, jeżelí zamawiający przewiđuje obowiązek

wniesięnia wadium;
q. informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli

zamawiającv pľzewiduje obowiązek jego wníesienia;
r. informacje dotycące przepľowadzenia przezwykonawcę wizji lokalnej lub

spľawdzeni a pÍzęz niego dokumentÓw niezbędnych do ľealizacji zamórvienią
jeŻe|izamavnającyprzewidujemożliwośialbowymagazŁoŻeniaofertypo
odbyciu wizji lokďnej lub sprawdzeniu ých dokumentów;

s. infoľmację o obowiązku osobistego wykonania przez wykona\ľcę kluczowych
zadań, jeŻelizamawiającydokonujetakiegozasttzeŻenía;

7) waĺunkach zamówienia*naleŻy ptzezto ľozumieó warunki' które dotycą zamówienia lub
postępowania o uđzielenie zamówienia, wynikające w szczegőlności z opisu pľzedmiofu
zamówienią wymagań rwiązanychzraalizacjązamówienia, kľyteriów ocęny ofert, wymagań
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8) wykonawcy _ na|eży przez to rozumiel osobę ťĺrycmą' osobę pľawną albo jednosĘ
organizacyjną nieposiadającą osobowości pľałvnej, która oferuje na rynku wykonanie ľobót
budowlanych lut obiektu budowlanego, dostawę pĺoduktów lub świadczenie usług lub ubiega
się o udzielenie zamówienia,złożyła ofertę lub zawaĺła umowę;

9) udzieleniu zamówięnia_naleĘ przezto rozumíęć zawarc|e umowy o roboty budowlane w
zadaniu pn. ,,Przebudowa poddaszÄ ze zľrrianą sposobu użytkowania na cele mieszkďne i
służące rehabilitacji osób niepełnospľawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnospľawnych Aľchidiecezji Waĺszawskiej w Brwinowie''
dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przekazanych Samorząđowi \Mojewództwa Mazowieckiego, na
podstawie umowy z dnia 29.04.2022 roku zawartej pomiędzy KsN Aw a Województwem
Mazowieckim za numerem 6/Iv1CPs/a4/2022ĺPFRoN/oN

10) zamawiającym _ naleĘ przezto ľozumieć Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Aĺchidiecezj i Waľszawskiej ;

1l) zamówieniu _ nalety pnez to rozumieć umowę ođpłafuą zawieľaną między KsN Aw
a wykonawcą, któĘ pľzedmiotem jest nabycię ptzez KSN Aw od wybĺanego wykonawcy
robót budowlanych.

$ 2. Zasaďy postępowania

1. Zamówienie ľealĺzowane jest z uwzględnieniem Zasad realizacji zadania pn ,,Roboty
budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnią 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ. U.
z 2003 r' Nr 207, poz. 2016, z późn. zm-), dotyezqce obielďów służqcych rehabilitacji, w
nłiązlu z potrzebami osób niepełnospravłnych, z wyjqtkiem rozbiórki tych obiektów",
stanowiących załączĺllk do uchwały rc 2623/Ílalll Zarządu Wojewóđztwa Mazowieckiego z
dĺia Ż2 listopada 2011 ľ. zmienionej uchwďą ĺr 1796t270l2l Zaruą&l Województwa
Mazowieckiego z dnia 15 listopada 202l r. w spĺawie zasad ľeďizacji zadania ze śľodków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych pľzekazanych
Samorządowi Wojervództwa Mazowieckiego pn.: ,,Roboty budowlane w ľozumieniu
przepisów ustawy z đnia7 lipca 1994 r, - Pľawo budowlane (Dz. U. z2003 ľ. Nr 207, poz.
2016,zpôźn. un.), doĘczące obiektiw służących rehabilitacji, rv związku z potľzebami osób
niepełnospľawnych, z wyjątkiem ĺozbióľki tych obiektórłŕ', opľacowanych na podstawie:

l) ustawy z đnia 27 sierpnia 1997 r. o ľehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnospľawrrych (Dz. U. z20t1 ľ. Nr |27, poz.72l, Nr |7|,poz. 1016 i Nr 209,
poz.1243);

2) tozporządzenia Ministra Polityki Społeczrej z drua 6 sierpnia 2004 ĺ. w sprawie okľeślenia
zadań samorządu województwą któľe mogą byó doÍĺnansowane ze środków Paristwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz' U. Nľ l87, poz.L940 zpőful. zm.),
zwanego dalej,,ľozporządzeniem'';

3) ustawy zdrua 7 lipca 1994 t. Pľawo budowlanę (Dz.U. z 2006 r. Nľ 156, poz.1l 18 zpőal
zrĺĺ.);

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postęporvaniu w spra\ilach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. zŻ007 ľ. Nľ 59, poz.404 zpőźn. zm.) r.waz z aktami wykonawczymi;

5) ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dziďalności gospodaľczej @z. U. z 2007 r. Nľ

U,J
155, poz. 1095 zpóźn. zm.).
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2. Postępowanie o udzielenie zamówienia ľealizowane jest z uuĺzględnieniem zasady
zachowania uczciwej konkurencji, ľównego traktowania wykonawców, przejtzystości i
pľopoľcjonalności oraz zasady racjonďnego gospođarowania środkami publicznymi, tj' w
sposób zapewniający najlepsą jakość ľobót budowlanych, uzasadnioną chaľakterem
zamiwieniaw ľamach środków, ktÓľe zamawiający moŻepruea:,ocĺyć na jego ĺea|irasję,oruz
uzyskanie najlepszych efektów zamÓwienia, w tym efektów spďecanych' środowiskowych
oľaz gospodarczychw stosunku do poniesionych nakładów.
3. Przsz przejľzystośó ľozumie się ľzďelne i wyczerpujące dokumentowanie postępowania
o udzielenie zamówienią okeślerrie w đokumentacji postępowanĺa jednakowych sposobów
postępowania zamaułiającego z ofertarni ztrożonymi pr?śz wykonawców
w poĘpowaniu oľźlz informowanie o czynnościach zamawiającego w postępowaniq co
mateľializuje się m.in. wprzez upublicmienie ogloszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia"
4. Pruez pľopoľcjonalnośi rozumie się opis waľunków udziďu w postępowaniu na poziomie,
który jest uzasadniony dbałością o jakośó i uetelnośó wykonania pľzedmiotu zamówienią tj.
w sposób umożliwiający zachowanie ľównorvagi pomiędzy inteľęsem zamawiającego
w uzyskaníu ľękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców
ubiegających síę o udzielenie zamówienią przy cTym określone warunki udziďu
w postępowaniu muszą być uzasadnione waľtością zamówienią charakterystyką zakľesem,
stopniem złożoności lub waľunkami reďizacji zamówienia.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jałvne. Zamawiający może ograruczyć: dostęp
do informacji zlvlązarrych z postępowanięm o udzielenie zamówienia tylko w pľąpadkacĹ
okľeślonych w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu w zakľesie
wymagan dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz zastrzeŻonej skuteczrrie
przez wykonawcę tajemnicy pľzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów usá*y z dľria
16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie i w języku polskim.
7. Do czynności podejmowanych ptzez zamawiającego i wykonawców oraz do umowy o
ľoboty budowlane stosuje się pľzepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. - Kodeks cywilny.
8- Termin oanaczony w godzinach rozpoczyna síę z początkiem pieľwszej godziny i kończy
się z upływem ostatniej godziny. Jeżeli początkiem terminu oZÍlôCzorLlpo * godłnach jeśt
pewne zduzeĺie, nie uwzgl$nia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzěnie
nasĘpiło. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.
Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustalvowo za wolny od pľacy oľaz sobota.

$ 3. opis pľzedmiotu zamówienia

1. Pľzedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczeľpujący, za pomocą
dokładnych í zrozumiaĘch okľeśleń, uwzglęđniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie ofeĘ. IeŻęlri nie uzasadnia tego pľzednriot zamówienia,
opis pľzedmiotu zamówienia nie możę zavĺięrać odnięsień do znaków towaľowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produĘ lub usfugi
dostarczane ptzęz konkľetnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to dopľowadzió đo
uprzywilej owania lub wyeliminowania niektóľych wykonawców lub pľođuktów.
W wyjątkowych pľzypadkach dopúszcza się stosowanie takich odniesień, jeże|i niernożliwe
jest opisaníe przedmiofu zamówięnia w wystaľczająco precyzyjny i áozumiały sposób
zgodnie ze zdaniem pieľwszym. Takim odniesieniom muszą towaľzyszyó słowa_ ,,lub
róvmoważne''. W pľzypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich
odniesień, nie można odľzucii ofeľty jako niezgodnej z zamówienia.
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wykonawca udowodni w swojej ofeľcie, że pľoponowane ľozwiąz'arńa w ľównoważnym
stopniu spełniają wymagania okľeślone w zapytaniu ofeľtowym.

2. Z uwagi na koniecznośó ochrony tajemnicy pľzedsiębioľstwa dopuszcza się moäiwośl
ogľaniczenia zakľesu opisu pľzedmiotu zamówienia, pľzy czym wymug*" jest udostępnienie
uzyľełnienia rľyłączonego opisu przedmiotu zamówienia pôt.""3ul""*" *yto''u*"y, łto'y
zobowiazał się do zachowalia poufności w odniesieniu do przědstawionyóľr ĺnĺormacji, w
teľminie umożliwiającym przygotowanie í złoŻerue oferty.

1: Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody okľeślonę we Wspólĺym
Słowniku Zamówień, o którym mowa w rczporądzeniu (WEj w 2195/2002 Paľlamenfu
E91opejskiego i Rady z drua 5 listopada 2002 r. w spľawie Wspólnego Słownika Zamówień
(CPv) (Dz. Utz. WE L 340 z 16.12.2002, str. l, zpőźn. mr.). Wspďlny Słownik Zamówień
dostępny jest m. in.: pod adresem: http:/lkody.uzp.gov.pl

$ 4. warunki udziału w postępowaniu

1. Warunkĺ udziďu w postępowaniu o udzielenie zamówienia oľaz opis sposobu dokonywania
oceny ich spehríania, o ile zostaną zavĺafię w SWZ, okľeślanę są * śposôĺ proporcjonalny đo
przedmiofu zamówienią zapewniający zachowanie uczciwej tonlcuräncii i ľóvľnego
tľaktowania wykonawców.

2. Nie można foľmułowaó warunków przewyŻszających wymagania wystaľczające do
nďeżýego wykonania zamówienia.

$ 5. Kľyteria oceny ofeľt

!. Kľyteria oceny ofeľt składanych w ľamach postępowania o udzielenie zamówienia Ęfoľmułowane w sposób zapewniający zachowanie-uczciwej konkuľencji oruz ľównego
tľaktowania wykonawcó w' ptły czym:

1) kazde kryterium oceny ofeľt musi odnosió się do pľzedmiofu zamówienia,
b) kazde kľyteľium (i opis jego stosowania) musi byó sformułowane jednozracarie i
precyzyjnie, tak żeby kaŻdy poprawnie poinfoľmowany wykonawcą ktoľy áołozy nďeĄrtej
staraľności, mógł inteľpretowaó je wjednakowy sposób,
c) wagi (znaczenie) poszczególnych kľyteľiów powinny być' określone w sposób
umożliwiający wybór najkorzystniejszej ofeĘ,
d) kľyteľia oceny ofert.nie Togą dotyczyé właściwości wykonawcY, Ít w szczególności jego
wiaľygodności ekonomicmej, technicznej lub finansowej oľaz doświad czenia,
e) cena może być jedynym kryteľium oceny ofeľt.

$ 6. Postępowanie o udzielenie zamówięnia

1. Postępowanie o udzielenie zamówieniarczpoczyna się pľzezupublicznienie ogłoszenia o
zamówieniu na stľonie internetowej zaĺnawiającego pod ádiesem: www.ksnaw.pl i zakładce
zamówienia publiczne.

2. Teľmin na złożenie ofeľty (decyduje data wpýwu ofeľty do zamawiającego) wynosl co
naj mniej l0 dni. Bieg terminu rozpoczyna się rv dniu następującym po dniu upublicznienia

Jeżeli koniec teľminu przypada na sobotę
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dzień ustawowo wolny od pľacy, teľmin upływa dnia następującego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

3. Wybór najkorzystniejszej ofeľty następuje niezwłocanie po dokonaniu badania i oceny
z}oŻoĺych ofert. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofeľtę zgodną z opisem przedmiotu
zamówienią złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w
oparciu o ustalone w zapýaniu ofertowym kryteria oceny. Wybóľ ofeĘ jest dokumentowany
w foľmie pisemnej.

4. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą ktőry złoĘł najkorzystniejszą
ofeľtę w celu zawaľcia umowy o udzielenie zamówienia na ľoboty budowlane.

5. Postępowanie o udzielęnie zamówienia może zakończyó się:
1) zawaľciem umowy o ľoboty budowlane,
2) unieważnieniem postępowanią w szczególności gdy nie złożono żadnej ofeľty ďbo
wszystkie ofer.ty podlegały odľzuceniu; cena najkoľzystniejszej oferty lub oferta z najniŻszą
ceną przewyŻsza kwotę, jaką zamawiający zarliętza przemacryé na sfinansowanie
zamówienia; nie doszło do zawaľcia umowy z wybľanym wykonawcą.

6. swz może zostać anienione ptzed upýwem teľľninu składania ofeľt przewidzianym w
SwZ. W takim przypađku naleĘ w opublikowanym SWZ uwzględnió informację o zmianíe.
Informacja ta powinna zawierai co najmniej: datę upublicznienia zmienianego SWZ, atakże
opis dokonanych anian. Jeżeli jest to koniecznę z uwagi na zakres wprowadzonych zmian w
SWZ mających wpływ na treśó ofert, zamawiający ptzedłuza teľmin składania ofeľt o czas
niezbędny do wpľowad zerua zmian w ofeľtach.

7. Treść pytan dotyczących swz wÍaz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest
zgodnie z pkt 1.

8. Infoľmabję o wyniku postępowanía upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione ogłoszenie o zamówieniu. Infoľmacja o wyniku postępowania zawieru Aazłłę
wybranego wykonawcy.

9. Na wniosek lvykonawcy, który złozyŁ ofertę w postępowaniu, na|eży udostępnié
wnioskodawcy nieupublicznioną dokumentację postępowania zgodnie z pkt l, w zakľesie
zŁożonego wniosku, z wyłączeniem części ofeľt stanowiących zastrzeŻoną tajemnicę
przedsiębiorstwa.

l0. Po przepĺowađzeniu procedury uregulowanej w niniejszym Regulaminie następuje
zawarcie umowy z wykonawcą w foľmie pisemnej lub elektľonicznej (wĺaz z
kwalifikowanym podpisem elektľonicznym).
W pzypadku gdy wybľany wykonawca odsĘpi od zawaľcia rrmowy zzamavłiającym'
zamawiający może zawtzęé umowę z kolejnym wykonawcą który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia uzyskď najułyŻszą liczbę punktów; postanowienie pkt 4 stosuje się
odpowiednio.
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