
 
 

 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 9 czerwca 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 12/2015     

 

OGŁOSZENIE 
 

 

         

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację rozdzielni elektrycznej RGŁA  

w Teatrze Narodowym. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 25.05.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęło 8 ofert: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES GWARANCJI 

 

1 

MGElectric                           

ul. Mehoffera 68b lok. 7                       

03-131 Warszawa 
156 700,00 192 741,00 60 miesięcy  

2 

SCHNEIDER ELECTRIC 

POLSKA Sp. z o.o.                                        

ul. Konstruktorska 12                                 

02-673 Warszawa 

178 638,00 219 724,74 60 miesięcy  

3 

ANDREM AB                                                                 

ul. Gołębia 11                                                      

81-185 Gdynia 
200 000,00 246 000,00 60 miesięcy  

4 

ELINSTAL                                                           

ul. Krasińskiego 93                               

05-080 Izabelin                                     
222 466,55 273 633,86 60 miesięcy  

5 

ELSTER P.P.H.U.                            

ul. Krzywa 2                                        

05-220 Zielonka 
178 164,62 219 142,49 40 miesięcy  

6 

Elektromontaż – Toruń                    

Sp. z o.o.                                                                                                         

ul. Na Zapleczu 20                                                  

87-100 Toruń 

202 594,64 249 191,41 50 miesięcy  



7 

Elmontaż BG                                                                        

ul. Niedzielna 24A                                                       

86-005 Białe Błota 
198 954,93 244 714,56 42 miesiące  

8 

BreTerm                          

Pomiary Termowizyjne                                                   

ul. Świerczewskiego 4/11                                                 

89-320 Wysoka 

160 410,36 197 304,74 60 miesięcy  

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

MGElectric (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu:  

oświadczenia Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 9.1 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

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

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) informację o doświadczeniu zawodowym Kierownika Budowy – zgodnie z pkt. 9.1 d) SIWZ, 

b) aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa dla Kierownika 

Budowy – zgodnie z pkt. 9.1 d) SIWZ – zaświadczenie złożone do oferty jest nieaktualne, 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z pkt. 9.2 a SIWZ, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

– zgodnie z pkt. 9.2 b) SIWZ, 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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. 9.2 c) SIWZ, 

f) 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. 9.2 d) SIWZ, 

g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów – zgodnie z pkt. 9.3 SIWZ,  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.  

 

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

ELINSTAL (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 9.1 a) SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 9.1 c) SIWZ, 



c) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz aktualne zaświadczenie (z określonym terminem 

ważności) o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz dokument potwierdzający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  

dla osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami – Kierownika Budowy – zgodnie z pkt.  

9.1 d) SIWZ, 

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z pkt. 9.2 a) SIWZ, 

e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów – zgodnie z pkt. 9.3 SIWZ. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.  

 

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

Elmontaż BG (oferta nr 7) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu:  

oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 9.1 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

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

BreTerm Pomiary Termowizyjne (oferta nr 8) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 9.1 a) SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 9.1 c) SIWZ, 

c) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz aktualne zaświadczenie (z określonym 

terminem ważności) o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa dla Kierownika 

Budowy. Dokumenty te muszą potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa  

w pkt. 8.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 9.1 d) SIWZ, 

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten musi potwierdzić wymagania 

Zamawiającego, o których mowa w pkt. 8.4 SIWZ – zgodnie z pkt. 9.1 e) SIWZ, 

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z pkt. 9.2 a) SIWZ, 

f) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z pkt. 9.3 SIWZ, 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.  

 

Po dokonaniu oceny ofert Teatr: 

1) wykluczył z postępowania oraz odrzucił następujące oferty:  

a) nr 2 – SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12,  

02-673 Warszawa, 

b) nr 4 – ELINSTAL, ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin, 

c) nr 8 – BreTerm Pomiary Termowizyjne, ul. Świerczewskiego 4/11, 89-320 Wysoka,                                    

–  wykluczenie Wykonawców 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 ofert na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, 

 



2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 5 - ELSTER P.P.H.U., ul. Krzywa 2,  

05-220 Zielonka – 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”, Wykonawca składając ofertę był zobowiązany spełniać warunki określone  

w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych", dotyczące posiadania wiedzy  

i doświadczenia. Wykonawca ELSTER P.P.H.U. powołał się w tej kwestii na wiedzę  

i doświadczenie firmy Emerson Network Power Sp. z o.o. przedkładając zobowiązanie tej firmy  

do udostępnienia wiedzy i doświadczenia. Załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają,  

że firma Emerson posiada doświadczenie w modernizacjach rozdzielni elektrycznych.  

Zatem Wykonawca ELSTER P.P.H.U. nie udowodnił, że posiada doświadczenie niezbędne  

do realizacji zamówienia.                             

 

Pozostałe oferty nr : 1, 3, 6 i 7 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ 

kryteriami:  najniższa cena – 80 oraz okres gwarancji na urządzenia wraz z montażem – 20.  

 

OCENA OFERT: 

N
R

 O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Ocena                        

w punktach                 

za kryterium                  

najniższa 

cena 

OKRES 

GWARANCJI 

Ocena                         

w punktach                 

za kryterium 

okres gwarancji 

na urządzenia 

wraz z 

montażem 

SUMA PUNKTÓW                 

ZA KRYTERIUM 

CENA                                   

I OKRES 

GWARANCJI 

1 

MGElectric                                                               

ul. Mehoffera 68b lok. 7                       

03-131 Warszawa 
156 700,00 192 741,00 80 60 miesięcy 20 100 

3 

ANDREM AB                                                                 

ul. Gołębia 11                                                      

81-185 Gdynia 
200 000,00 246 000,00 62,68 60 miesięcy 20 82,68 

6 

Elektromontaż – Toruń                    

Sp. z o.o.                                                                                                         

ul. Na Zapleczu 20                                                  

87-100 Toruń 

202 594,64 249 191,41 61,88 50 miesięcy 16,66 78,54 

7 

Elmontaż BG                                                                        

ul. Niedzielna 24A                                                       

86-005 Białe Błota 
198 954,93 244 714,56 63,01 42 miesiące 14 77,01 

 

 

Zamówienie Teatru na modernizację rozdzielni elektrycznej RGŁA w Teatrze Narodowym 

będzie realizowała Firma MGElectric. 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


