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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 10 listopada 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 30/2015     

     

OGŁOSZENIE 
 

 

         

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 6.11.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                  

1 

DENBUD Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Remontowe 

Anna Deniszewska                          

ul. Okulickiego 11 m 7                                

03-984 Warszawa 

229 679,89 282 506,26 

od 16.11.2015 r. 

do 21.12.2015 r. 
 

36 dni 

2 

ETB Andrzej Kłosiński                       

ul. St. Kard Wyszyńskiego 

32/34 m 85 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

194 630,53 239 395,55 

od 16.11.2015 r. 

do 23.12.2015 r. 
 

33 dni 

3 

Pro-form Daniel Flisek                         

Gończyce 103A                         

08-460 Sobolew 

146 364,99 180 028,94 

od 16.11.2015 r. 

do 23.12.2015 r. 
 

38 dni 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska (oferta nr 1)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu: wykazu osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa  

w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ.  

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  
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2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

ETB Andrzej Kłosiński (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 8.2 d) SIWZ. Przedstawione 

do oferty zaświadczenie jest nieaktualne. 

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać 

spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ  

– zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ.  

 

 Jednocześnie, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2, Wykonawca został poinformowany,  

że Komisja dokonała poprawki oczywistego błędu rachunkowego w ofercie, polegającego  

na błędnym policzeniu terminu realizacji zamówienia, tj. realizacja od 16.11.2015 r. i 33 dni 

wykonania zamówienia dają termin zakończenia prac na dzień 18.12.2015 r., a nie jak w ofercie 

Wykonawcy, na dzień 23.12.2015 r. Komisja wezwała Wykonawcę  o wyrażenie pisemnej zgody 

na dokonanie poprawki.  

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

3) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwała Wykonawcę  

Pro-form Daniel Flisek (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i brakujących dokumentów:  

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać 

spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3 a) i b) SIWZ oraz 3.2 SIWZ  

– zgodnie z pkt. 8.1 c) SIWZ. 

b) Dla osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami – Kierownika Budowy: aktualne 

zaświadczenie (z określonym terminem ważności) potwierdzające członkostwo w Izbie 

Inżynierów Budownictwa oraz  dokument potwierdzający uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

bez ograniczeń – zgodnie z pkt. 8.1 d) SIWZ.  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty. 

 

 

Po dokonaniu oceny ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 3 – Pro-form 

Daniel Flisek, Gończyce 103A, 08-460 Sobolew  –  wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również  

Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.  
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 Pozostałe oferty nr 1 i nr 2 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ 

kryteriami:  cena – 85 oraz termin realizacji zamówienia – 15.  

 

 

 

OCENA OFERT: 

 

 

 

Zamówienie Teatru na prace remontowo-budowlane będzie realizowała Firma ETB  

Andrzej Kłosiński, ul. St. Kard Wyszyńskiego 32/34 m 85, 05-300 Mińsk Mazowiecki.                        

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 
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CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

Punkty                             

za                         

kryterium     

najniższa                      

cena 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Punkty                               

za                           

kryterium                  

termin 

realizacji 

zamówienia 

Suma 

punktów                 

za kryterium 

najniższa 

cena                 

oraz termin 

realizacji 

zamówienia 

1 

DENBUD Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Remontowe 

Anna Deniszewska                          

ul. Okulickiego 11 m 7                                

03-984 Warszawa 

229 679,89 282 506,26 80,50 

od 16.11.2015 r. 

do 21.12.2015 r. 

 

36 dni 

4,58 85,08 

2 

ETB Andrzej Kłosiński                       

ul. St. Kard Wyszyńskiego 

32/34 m 85 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

194 630,53 239 395,55 95 

od 16.11.2015 r. 

do 18.12.2015 r. 

 

33 dni 

5 100 


