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Znak sprawy – Z/RB/1/2022 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 41 

01-441 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

Nazwa nadana zamówieniu – roboty budowlane:  

 

„Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służące 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie” 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego  

w dniu 06.06.2022 r. pod numerem: Z/RB/1/2022 
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ROZDZIAŁ I 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: ul. Deotymy 

41, 01-441 

Numer telefonu: +48 690 23 23 63 

adres poczty elektronicznej: brwinow@ksnaw.pl 

Adres strony internetowej: www.ksnaw.pl 

 

ROZDZIAŁ II 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie: 

1) Regulaminu udzielenia zamówienia na roboty budowlane w obiektach służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, przyjętego 

uchwałą Zarządu KSN AW z dnia 09.05.2022 r. 

2) Zasad realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 

wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, stanowiących załącznik do uchwały nr 2623/110/11 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011 r. zmienionej uchwałą nr 

1796/270/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie 

zasad realizacji zadania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego pn.: „Roboty 

budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, 

opracowanych na podstawie: 

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016 i Nr 209, 

poz. 1243); 

b) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 

zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz.1940 z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem”; 

c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. 

zm.); 

d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

e) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

155, poz. 1095 z późn. zm.). 
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2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

SWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

 

3.Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 1 555 297 zł.  

 

ROZDZIAŁ III  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

nieużytkowego poddasza na 12 pokoi mieszkalnych (dziewięciu 2-osobowych i trzech 1-osobowych) 

oraz utworzenie nowoczesnego zaplecza terapeutycznego: „świetlicy”, sali rehabilitacyjnej, sali do 

terapii psychologicznej, pracowni komputerowej oraz sali do zajęć grupowych i integracji społecznej 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie 

(dalej zamiennie „DPS”), w którym prowadzona jest kompleksowa terapia mieszkańców: zajęciowa, 

psychologiczna, ruchowa, która ma na celu osiągnięcie możliwie największego poziomu 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

- Przebudowa stropodachu i stropu nad poddaszem w celu podniesienia odporności ogniowej do 

REI60. Przebudowa obejmuje całą powierzchnię poddasza. Skos dachu, sufit poziomy w pokojach i 

salach pod więźbą dachową, sufit poziomy żelbetowy nad fragmentami pokoi i łazienkami, strop w 

części na klatkami schodowymi, zabezpieczenie istniejących stropów żelbetowych od góry w celu 

uzyskania odporności ogniowej REI60 

- Utworzenie strefy pożarowej SP2. Wydzielenie fragmentu korytarza pomiędzy windą i klatką 

schodową wraz z korytarzem prowadzącym do sali rehabilitacyjnej. Od strony windy postawienie 

ścianki (REI120)  wraz z drzwiami D180 EI60 oddzielającej strefę SP1 od SP2. Zamontowania drzwi 

o odporności EI60 do łazienki ogólnej, pomieszczenia gospodarczego i sali rehabilitacyjnej. Wymienić 

drzwi w windzie na EI60. Montaż hydrantu Dn25 w strefie SP1 przy strefie SP2. 

- Wydzielenie pomieszczenia WC z powierzchni świetlicy przez postawianie ścianki działowej. Do 

pomieszczenia wykonać otwór drzwiowy D90. Pomieszczenie wykończone glazurą z posadzką z 

terakoty podłączone do istniejących instalacji sanitarnych. 

- podział pomieszczenia  za klatką nr 2 na 2 pokoje, WC i korytarz wewnętrzny - postawienie nowych 

ścianek działowych GK. 

- Wykończenie łazienki glazurą, podłączenie do instalacji sanitarnej na ścianach gładź gipsowa i 

malowanie. Do pomieszczeń będą zamontowane drzwi D90, D80. 

- Wydzielenie pracowni komputerowej i pokoju biurowego uzyskamy przez postawienie ścianki z 

gazobetonu 24 otynkowanej z drzwiami D90. Utworzenie dodatkowo dwóch magazynków 

podręcznych.  Postawienie ściany działowej pomiędzy salą rehabilitacyjną a pracownią komputerową 

wypełnioną wełną mineralną. Montaż nowych drzwi do pracowni i magazynku podręcznego. 

- Likwidacja okna połaciowego w pomieszczeniu gospodarczym 29. 

- Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych. 
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- Wykonanie prac wykończeniowych we wszystkich łazienkach, położenie glazury, terrakoty, 

podłączenie urządzeń sanitarnych do instalacji sanitarnej, Montaż prysznicy, umywalek, grzejników i 

innych urządzeń wyposażenia. 

- Przeprowadzenie prac wykończeniowych w pokojach, położenie podłóg, malowanie ścian. 

- Wykończenie korytarzy, położenie podłóg, malowanie ścian. 

- Przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji grzewczej i uzupełnienie jej tam gdzie będzie niezbędna.   

- Wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie oświetlenia do wszystkich pomieszczeń, instalacja 

zabezpieczeń, instalacja oświetlenia awaryjnego, modernizacja oświetlenia awaryjnego w ciągach 

ewakuacyjnych już istniejących na niższych poziomach. 

- Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego. 

- Wykonanie instalacji systemu przywoławczego. 

- Wykonanie instalacji telefonicznej, sieci internetowej, telewizyjnej i systemu monitoringu.  

 

Przeprowadzenie prac także na innych poziomach. Konieczność wykonania tych prac wynika z 

ekspertyzy przeciwpożarowej zatwierdzonej przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w 

Warszawie. Zmiany te obejmują: 

- Utworzenie strefy pożarowej SP3. Wydzielenie fragmentu korytarza przy windzie i postawienie 

ścianki przy windzie GKF REI120 i zamontowanie w niej drzwi D180 dwuskrzydłowych o klasie 

EI60. Wymiana wszystkich drzwi do pomieszczeń przylegających na EI60, wymiana drzwi 

windowych na EI60, wymiana drzwi do kaplicy na jednoskrzydłowe D100, EI60. 

- Zmiany w kaplicy, która znajduje się na dwóch poziomach domu (I i II). Wykonanie dodatkowych 

okładzin na ścianie wejściowej do EI120 oraz sufitu do EI60. Wybicie dodatkowych drzwi 

ewakuacyjnych D90 do korytarza nr 38. Zamurowanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami nr. 40 i nr 

44. Zamontowanie drzwi D175 dwuskrzydłowych EI60 z samozamykaczami. Zmiana położenia 

hydrantu DN25 

- Zmiany na parterze: Wydzielenie hallu nr. 52b jako obudowanego wyjścia ewakuacyjnego z klatki 

schodowej nr. 1 Postawienie ścianki REI60 przed łazienką ogólną nr. 41 i zamontowanie w niej drzwi 

D180, EI30. Wymiana drzwi do innych pomieszczeń do klasy EI30 Zmiana lokalizacji hydrantu na 

klatce schodowej. 

- Zmiany na niskim parterze: W istniejącej kotłowni wydzielenie pomieszczenia gospodarczego nr 

33b, wymiana drzwi w kotłowni na EI30 wyposażone w zamknięcie bezklamkowe otwierane pod 

naciskiem. W nowym pomieszczeniu nr. 33b zamontować nowe drzwi D90. Wymiana drzwi w 

rozdzielni elektrycznej nr. 29 na D90, EI60. Dodatkowo rozdzielnia będzie nową strefą pożarową 

SP10  Wykonanie daszku nad bramą garażową od strony kuchni. Wymiana drzwi w windzie i w 

maszynowni windy na EI60.  

- Wymiana lub doprowadzenie do certyfikowanego przerobienia drzwi do klatek schodowych na 

drzwi EI30 z zachowanie dymoszczelności. 

Projektowana przebudowa poddasza wymagać będzie wykonania następujących instalacji w 

określonych niżej zakresach: 

- instalacje sanitarne – CO, zimna i ciepła woda oraz kanalizacja są wykonane w okresie wcześniejszym, 

nie oddane do użytkowania, stąd zakres tych instalacji ograniczy się do sprawdzenia poprawności 
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działania i zbilansowania wydajności. Fragmenty nowej instalacji wod.-kan. Będą wymagały 

zaprojektowane pomieszczenia; WC dla niepełnosprawnych, WC przy pokojach psychologa oraz układ 

łazienki ogólnej.  

- instalacje elektryczne – do weryfikacji stan istniejący oraz wykonanie nowych instalacji w 

projektowanych pomieszczeniach.  

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w ekspertyzie ochrony pożarowej budynku. Natężenie oświetlenia w obrębie 

hydrantów, wyjść ewakuacyjnych do klatek schodowych i załamań korytarzy będzie wynosiła 5 luksów. 

Oświetlenie ewakuacyjne zostanie zmodernizowane przez montaż podświetlonych opraw 

kierunkowych i wyjść ewakuacyjnych.  

- System sygnalizacji pożaru - Projektowana przebudowa 2 piętra na cele użytkowe zakłada rozbudowę 

systemu SSP o drugie piętro. Projekt instalacyjny rozbudowy SSP zakłada modernizację systemu do 

adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej, z centralą usytuowaną w pomieszczeniu z 

całodobowym dozorem oraz połączenie systemu z jednostką Państwowej Straży Pożarnej za pomocą 

monitoringu pożarowego w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym w Pruszkowie 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ,  

2) Projekt budowlany - Załącznik nr 1.1 do SWZ, 

3) Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej uzgodniona przez 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP postanowieniem WZ.5595.507.1.2021 - 

Załącznik nr 1.2 do SWZ, 

4) Ekspertyza Techniczna 2 piętra (poddasza), Domu Pomocy Społecznej Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie przy ul. Wiosennej 

21 – Załącznik nr 1.3. do SWZ. 

5) Przedmiary: roboty budowlane – Załącznik 1.4.; instalacje elektryczne i teletechniczne – 

Załącznik nr 1.5.; instalacja przyzywowa – Załącznik nr 1.6.; System sygnalizacji pożaru (SSP)- 

Załącznik nr 1.7; Zestawienie materiałów w branży sanitarnej – Załącznik 1.8. 

 

 

 

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1)  warunki rękojmi i gwarancji - Wykonawca udzieli: 

a) co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały, 

wyroby budowlane, 

b) 36-miesięcznej gwarancji na: 

 ślusarkę aluminiową wewnętrzną z drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi 

z samozamykaczami, zamkami, elektrotrzymaczami drzwiowymi, w wymaganej 

odporności ogniowej,  
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 stolarkę drewnianą wewnętrzną, drzwi drewniane laminowane i drzwi drewniane 

pełne przeciwpożarowe z zamkami, w wymaganej odporności ogniowej, 

 ślusarkę stalową wewnętrzną z drzwiami pełnymi i drzwiami z okuciami 

antypanicznymi, w wymaganej odporności ogniowej 

 urządzenia, osprzęt i systemy, w szczególności: centrala SSP, rozbudowywane 

moduły Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP), czujki pożarowe liniowe, czujki 

pożarowe punktowe, moduły kontrolno-sterujące wewnętrzne i zewnętrzne, 

sygnalizatory alarmowe, zasilacze i sterowniki. 

 Instalację przyzywową, osprzęt i system. 

 

Uwaga: Okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i wyroby budowlane 

jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i wyroby 

budowlane nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

 

2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

3) Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych materiałów i wyrobów 

budowlanych, osprzętu i urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 

2021 r. 

4) Wszystkie urządzenia i osprzęt ppoż. podlegające obowiązkowi certyfikacji zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U.  Nr 143 poz. 1002 z póź. zm), powinny posiadać certyfikat CNBOP-PIB. 

W przypadku urządzeń nie podlegających obowiązkowej certyfikacji CNBOP-PIB, 

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia, 

osprzęt i systemy muszą posiadać znak zgodności CE. 

5) Wszystkie użyte w Dokumentacji projektowej określenia wskazujące znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy odczytywać wraz z wyrazami „lub 

równoważne”. Określenia te mają na celu opisanie wymaganych minimalnych parametrów, 

wymaganego standardu, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 

materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów niż opisane pod 

warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych określonych w projekcie, tj. 

o parametrach nie gorszych bądź lepszych niż określone w projekcie.  
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W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych do wskazanych w 

Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały i wyroby budowlane, urządzenia, osprzęt i systemy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest w Załączniku - Zestawienie cen elementów robót budowlanych 

i instalacyjnych wraz z ich wyceną wskazać, czy przedmiot zamówienia wykona z 

zastosowaniem rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej, czy rozwiązań 

równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie elementów robót 

budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną zgodnie z instrukcją zawartą w tym 

załączniku, a ponadto, w przypadku, gdy oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest 

do: 

a) wskazania materiału/wyrobu budowlanego/urządzenia/osprzętu/systemu równoważnego; 

b) załączyć do oferty sporządzoną w języku polskim, podpisaną przez Wykonawcę kartę 

techniczną proponowanego materiału/wyrobu budowlanego/urządzenia/ osprzętu/systemu 

zawierającą jego dane techniczne. Jeżeli złożona karta techniczna jest w języku obcym, 

Wykonawca składa ją wraz z tłumaczeniem na język polski. Karta musi być podpisana przez 

Wykonawcę. 

6) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy. 

7) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); kopia polisy 

będzie stanowiła załącznik do umowy. 

4. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Roboty budowlane: 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45262520-2 Roboty murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
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45320000-6 Roboty izolacyjne 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 Roboty malarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

Branża sanitarna 

45332200-5 Roboty instalacyjno hydrauliczne 

Elektryk i teletechnika 

45310000-3 Roboty instalacyjno elektryczne 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315600-4 Instalacja niskiego napięcia 

Instalacja przyzywowa 

45310000-3 Roboty instalacyjno elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315600-4 Instalacja niskiego napięcia 

45317000-2 Instalowanie systemów przyzywowych 

 

5. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i wymaga złożenia 

oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SWZ, 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane, 

9. Zapisy dotyczące podwykonawstwa: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w tym przypadku 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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10. Złożona Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całość przedmiotu 

zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie 

z wymogami Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na jej 

zweryfikowanie pod względem zgodności z treścią SWZ. Treść oferty Wykonawcy musi 

odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ IV  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: I Etap – do 15 listopada 2022 r. 

                                                    II Etap – do 15 listopada 2023 r. 

                                                   III Etap –do 15 listopada 2024 r. 

 

ROZDZIAŁ V  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z 

postępowania. 

1. Na podstawie art. 7 ust. 9 USTAWY z dnia 13 kwietnia 2022 r. O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 

UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (Dz.U. z 

2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie 

następujących warunków udziału w postępowaniu: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheyde
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheyde
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzug44toltqmfyc4nrsg44donbsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzxgmydoltqmfyc4nrsha3dmmzsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojvg42dmltqmfyc4njxgu4dcmbqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydcltqmfyc4nrrge2tmobzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobxgiydeltqmfyc4nrrge2tonjtgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdgmjrhazc44dboaxdcmjwgm2tgmjr
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshaydomrqgiydoltqmfyc4mrxgiydimbyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheydeltqmfyc4nrtgiztmnzyge
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1) Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: 

Dla spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej: 

1.1) Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał** w budynku 

użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego ***: 

- co najmniej jedno zamówienie, w ramach jednej umowy, polegające na wykonaniu robót 

budowlanych* o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) 

brutto, w skład których wchodziło wykonanie systemu sygnalizacji pożaru  

 

* Za robotę budowlaną Zamawiający rozumie budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  

** Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana 

w ramach danej umowy, tj.: odebrana przez inwestora jako wykonana w sposób należyty, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w 

wykazie robót budowlanych.  

*** Przez "budynek użyteczności publicznej" i „budynek zamieszkania zbiorowego” Zamawiający 

rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 

8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)) odpowiednio: 

„budynek zamieszkania zbiorowego” - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w 

szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko 

młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na 

terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także 

budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 

„budynek użyteczności publicznej” - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 

w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny. 

 

1.2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4ts
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wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.), które będą skierowane do realizacji zamówienia:  

1.2.2.) dla robót budowlanych Wykonawca udowodni, że dysponuje następującymi 

osobami: 

a) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, 

b) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

c) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, osoba ta musi posiadać także świadectwo 

kwalifikacyjne SEP do 1 kV grupa D, 

d) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności telekomunikacyjnej, 

   

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, jeżeli każda z osób wymieniona w „Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia” przewidziana do kierowania budową lub robotami 

budowlanymi posiada prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia 

budowlane do projektowania, kierowania robotami w odpowiedniej specjalności i zakresie wydane 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów w wymaganym zakresie. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

tj. m. in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1946 z późn. zm). Zakres uprawnień budowlanych odczytywany będzie zgodnie z 

treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.  
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, jeżeli każda z osób wymienionych w „Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia”,  przewidziana do  kierowania budową lub robotami 

budowlanymi będzie czynnym członkiem samorządu zawodowego.  

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania osób, które będą brały udział w wykonaniu 

zamówienia, wskazanych powyżej, w Załączniku nr 7 do SWZ - Wykaz osób które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VI.  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

złożenia wraz z ofertą: 

1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane,  

oraz  

załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

1.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca składa wraz z ofertą: 

2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835). 
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3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-

nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

 

 UWAGA! Uzupełnienie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw na wezwanie Zamawiającego 

oraz składanie wyjaśnień przez Wykonawcę: 

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa powyżej, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ VII  

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia odbywa się: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

2) osobiście, 

3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

1.1. Wszelkie dokumenty składane prze Wykonawcę, na każdym etapie postępowania, winny być 

opatrzone co najmniej czytelnym własnoręcznym podpisem z imieniem i nazwiskiem osoby 

składającej podpis pod dokumentem. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 



 

14 

 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

 

UWAGA! 

W przypadku opisanym powyżej (wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) Zamawiający wymaga 

również edytowalnej treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ przekazywanej drogą 

elektroniczną na adres: brwinow@ksnaw.pl niezależnie od formy przekazania zapytania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na oficjalnej stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne” gdzie udostępniono niniejszą SWZ. 

4. Wykonawcy są zobowiązani śledzić wszelkie zmiany zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego, gdzie udostępniono niniejszą SWZ.  

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert może zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne”, gdzie udostępniono niniejszą SWZ. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SWZ oraz zamieści informację o przedłużeniu terminu składania ofert na stronie 

internetowej Zamawiającego, gdzie udostępniono niniejszą SWZ.  

7. Zamawiający przewiduje wizję lokalną z udziałem potencjalnych wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: w dniu 13.06.2022 r. o 

godz.10:30 

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej, ul. Wiosenna 21, (05-840) Brwinów 

 

8. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 

na adres: brwinow@ksnaw.pl 

 

Uwaga Zamawiającego: Biuro DPS w Brwinowie jest czynne od poniedziałku do piątku (oprócz 

dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.08:00 do 16:00 

9. Z Zamawiającym można kontaktować się również za pośrednictwem drogą elektroniczną (e-mail): 

brwinow@ksnaw.pl 

10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest/są: 

Robert Kaczor, e-mail: brwinow@ksnaw.pl; tel.: 690 23 23 63 

 

ROZDZIAŁ VIII 

mailto:brwinow@ksnaw.pl
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

załącznikach do SWZ. 

4. Ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 

elektronicznej.  

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, 

zostaną odrzucone. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument złożony wraz 

z ofertą a także złożony na wezwanie Zamawiającego sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i 

inne pisma, lub poświadczająca zgodność dokumentów z oryginałem nie jest osobą upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego 

dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne 

pełnomocnictwo upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w imieniu Wykonawcy 

czynności określonych w pełnomocnictwie. 

Pełnomocnictwo musi być wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

i złożone w oryginale albo jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) 

pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zakres jego uprawnień wobec 

Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:  
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1) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. 

pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zakres 

uprawnień pełnomocnika (do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego), 

2) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki 

sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia,  

3) w odniesieniu do wymogów określonych w Rozdziale V SWZ Zamawiający będzie brał pod 

uwagę łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

występujących wspólnie, 

4) z treści Formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odpowiednim miejscu w 

Formularzu oferty należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.  

Uwaga: Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 

Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

10. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym, przy użyciu innej 

trwałej techniki lub odręcznie. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu. 

12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby każda zapisana strona oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami. 

13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę/-by uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

14. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą były opatrzone 

czytelnym własnoręcznym podpisem z imieniem i nazwiskiem osoby składającej podpis. 

15. Wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) powinny być podpisane przez osobę/-

by uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

16. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej 

naruszenie. 

17. Zaleca się umieszczenie informacji o liczbie stron, na których została złożona oferta wraz 

z załącznikami. 

18. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno posiadać następujące oznaczenie: 
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Oferta przetargowa pod nazwą: „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

mieszkalne i służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie” 

19. Zaleca się umieszczenie na kopercie (opakowaniu) zawierającej ofertę wraz z załącznikami nazwę 

(firmę) Wykonawcy składającego ofertę. 

20. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób 

zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czy jakiejkolwiek innej 

osobie, zapoznanie się z zawartością oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

21. Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SWZ, 

2) wypełnione i podpisane „Zestawienie cen elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną” – 

według Załącznika nr 3 do SWZ. 

22. Do oferty należy dołączyć:  

1) odpowiednie dokumenty i oświadczenia żądane przez Zamawiającego 

2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego 

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

23. Oświadczenia Wykonawcy, których wzory określone zostały w Załącznikach do SWZ muszą być 

wypełnione przez Wykonawcę według tych wzorów, zgodnie z treścią postanowień zawartych w 

SWZ. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one 

zawierać treść ujętą we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników 

nie dotyczy Wykonawcy, postępuje on odpowiednio zgodnie z Instrukcją wypełniania załącznika 

lub wpisuje "nie dotyczy". 

24. Jeżeli oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnej 

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć 

klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji: 

nazwy (firmy) Wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

25. Zmiana lub wycofanie oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany/poprawki/modyfikacje/uzupełnienia do złożonej 

oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert określonym w rozdz. XII SWZ. 

Wprowadzenie zmian/ poprawek/ modyfikacji/ uzupełnień do oferty wymaga złożenia 

przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o ich wprowadzeniu. 



 

18 

 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian/ poprawek/ modyfikacji/ uzupełnień do oferty musi 

być złożone wg takich samych zasad jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem na kopercie 

„ZMIANA”. Koperta oznakowana napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przed otwarciem 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany/poprawki/modyfikacje/uzupełnienia i zostanie 

uznana za integralną część złożonej oferty. 

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert określonym w Rozdziale XII 

SWZ wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego 

pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu 

oferty musi być złożone wg zasad obowiązujących przy składaniu ofert z tym, że koperta musi 

zostać oznaczona napisem „WYCOFANIE”. Wraz z wycofaniem oferty Wykonawca składa 

pismo pozwalające zidentyfikować Wykonawcę w celu sprawdzenia przez Zamawiającego we 

właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

dostępnych w formie elektronicznej (online) czy osoba wycofująca ofertę jest do tego 

upoważniona. Jeżeli osoba podpisująca wycofanie oferty nie jest osobą upoważnioną na 

podstawie aktualnych rejestrów dostępnych online Wykonawca musi złożyć stosowne 

pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wycofanie. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby 

reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo jako kopia (odpis) poświadczona(-y) 

notarialnie. Oferta wycofana na żądanie Wykonawcy, zostanie odesłana na koszt Wykonawcy. 

Oświadczenie dotyczące wycofania winno być podpisane przez osoby prawidłowo 

umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej KSNAW , 05-840 Brwinów, ul. Wiosenna 21. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2022 r. o godzinie 10:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data, godzina i minuta 

dostarczenia oferty. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie wyznaczonym do składania ofert. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na oficjalnej stronie 

internetowej Zamawiającego, informacje dotyczące: 

4.1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

 

ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
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1. Oferta musi zawierać łączną wartość brutto (z VAT) w złotych polskich dla przedmiotu zamówienia, 

zwaną także dalej „ceną” lub „ceną oferty”, obliczoną za oferowaną całość przedmiotu zamówienia, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z 

usługą). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 

i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres przedmiotu zamówienia określonego w 

SWZ wraz z załącznikami. 

 W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją oferowanego przedmiotu 

zamówienia. 

2. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiajacego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składajac ofertę, 

zobowiązany jest poinformować Zamawiajacego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać 

podstawę stosowania innej – preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień 

podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidualną decyzję Urzędu 

Skarbowego). 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik do SWZ. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie ulegnie zmianie w toku 

realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

6. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć wypełniając Załącznik nr 3 

do SWZ „Zestawienie elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną”. 

7. Obliczoną po wypełnieniu „Zestawienie elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz 

z ich wyceną” CENĘ NETTO NALEŻY PRZENIEŚĆ (PRZEPISAĆ) DO „FORMULARZA 

OFERTOWGO”, następnie należy obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto oferty, 
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która stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia i wartości te 

wpisać do Formularza oferty. 

W Formularzu Ofertowym należy wpisać kwotę netto (cyfrowo), stawkę podatku VAT, 

wartość podatku VAT (cyfrowo), cenę brutto (netto + VAT) – cyfrowo i słownie. 

Do Formularza Ofertowego Wykonwca przenosi (przepisuje) również ceny netto, zgodne 

z „Zestawieniem elementów robót budowlanych i instlacyjnych wraz z ich wyceną” 

za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia,  

Cenę oferty należy podać w złotych polskich. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 

(PLN). 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów:  

1) Cena    90% 

2) Termin rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i wyroby 

budowlane:          10% 

 

Razem 100 % (100pkt) 

 

1. Punkty przyznawane za podane powyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

 

Lp Kryterium Opis 

Waga 

kryterium/ 

Maksymalna 

liczba punktów 

 

1 

CENA 

(cena ryczałtowa brutto oferty 

za przedmiot zamówienia)  

„C” 

C = (Cmin : Cof) × 90 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych ofercie  

w kryterium: Cena (brutto) 

Cmin – najniższa cena (brutto) spośród 

wszystkich ofert 

Cof   –  cena (brutto) oferty badanej. 

 

90 % / 

90 pkt 
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2. Punkty będą liczone do trzeciego miejsca po przecinku, a wynik zostanie zaokrąglony do setnych 

części zgodnie z zasadami matematyki.  

3. Oferta Wykonawcy może uzyskać w wyniku oceny maksymalną liczbę 100 punktów. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, 

w oparciu o poniższy wzór: 

Oł = C + TR 

gdzie: 

Oł– ocena łączna ocenianej oferty (suma punktów w poszczególnych kryteriach)  

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą w kryterium „Cena” 

2 

Termin rękojmi na wykonane 

roboty budowlane oraz 

zastosowane materiały i 

wyroby budowlane 

”0” punktów –  przy udzieleniu rękojmi na 

wykonane roboty budowlane, materiały i 

wyroby budowlane,  na minimum 24 

miesięcy 

,,5” punktów –  przy udzieleniu rękojmi na 

wykonane roboty budowlane, materiały i 

wyroby budowlane,  na minimum 36 

miesięcy, 

,,10” punktów –  przy udzieleniu rękojmi 

na wykonane roboty budowlane, materiały 

i wyroby budowlane,  na minimum 48 

miesięcy, 

Wykonawca może zaoferować termin 

rękojmi  na wykonane roboty budowlane, 

materiały i wyroby budowlane  jedynie w 

pełnych miesiącach np. „24”, „36”, „48” 

miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru Etapu III, będącego odbiorem 

końcowym przedmiotu umowy bez wad.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin 

rękojmi  na wykonane roboty budowlane, 

materiały i wyroby budowlane krótszy niż 

24 miesiące Zamawiający uzna, ze oferta 

jest niezgodna z SWZ i odrzuci ją. Jeżeli 

Wykonawca nie poda terminu udzielonej 

rękojmi  na wykonane roboty budowlane, 

materiały i wyroby budowlane 

Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił 

ustawowej, 24 miesięcznej rękojmi na 

wykonane roboty budowlane  materiały 

i wyroby budowlane w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

10% 

10 pkt 
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TR – liczba punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą w kryterium „Termin rękojmi na wykonane 

roboty budowlane oraz zastosowane materiały i wyroby budowlane” 

5. Oferta Wykonawcy może uzyskać w wyniku oceny na podstawie powyższych kryteriów łącznie 

maksymalnie 100 punktów. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa. 

2. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy, tj.: 

1) osoba (osoby) wymieniona (wymienione) w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

2) Pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo do zawarcia umowy (o ile nie 

dołączono go do oferty) – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) 

notarialnie. 

3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (dotyczy to także Wykonawców występujących jako spółka cywilna) przed 

podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

 

7. Umowa zostanie zawarta na podstawie Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 1.1. do SWZ – Projekt budowlany 

Załącznik nr 1.2. do SWZ - Ekspertyza Techniczna dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej  

Załącznik nr 1.3. do SWZ – Ekspertyza Techniczna 2 piętra (poddasza) Domu Pomocy Społecznej 

Załącznik 1.4 do SWZ - Przedmiar roboty budowlane  

Załącznik nr 1.5. do SWZ - Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne  

Załącznik nr 1.6 do SWZ – Przedmiar instalacja przyzywowa  



 

23 

 

Załącznik nr 1.7 do SWZ – Przedmiar instalacja teletechniczna - system sygnalizacji pożaru (SSP) 

 Załącznik nr 1.8. Zestawienie materiałów w branży sanitarnej,  

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego, 

Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich 

wyceną, 

Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy, 

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o  niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 

835). 

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz robót, 

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/ wyrobów 

budowlanych/urządzeń/osprzętu/ systemów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


