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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 13 lipca 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 17/2015     

 

OGŁOSZENIE 
 

         

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację węzła cieplnego. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 02.07.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                    

1 
ALFAREX Sp. z o.o. Sp. k.            

ul. Przedpole 1  

02-241 Warszawa 

627 000,00 771 210,00 52 dni 

2 
LEMAT Sp. z o.o.                                     

ul. Notecka 6A 

02-427 Warszawa 

592 078,22 728 256,21 60 dni 

3 

SPECINSTAL  

Marek Wojdyga                                      

ul. Rusłaki 10/14                                                                                          

05-827 Grodzisk Mazowiecki 

650 000,00 799 500,00 51 dni 

4 

ELEKTROTERMEX  

Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 5 

07-410 Ostrołęka 

638 985,00 785 951,55 52 dni 

5 

Konsorcjum Firm: 

SGW BUDOWNICTWO 

Waldemar Stelmach Sp. k. 

ul. Mokra 2 

26-600 Radom 

P.W. „INSTAL-BUD” 

Waldemar Stelmach 

Krzyżanowice 174 

27-100 Iłża   

644 703,17 792 984,90 52 dni 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

ALFAREX Sp. z o.o. Sp. k. (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. 7.1 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  

SPECINSTAL Marek Wojdyga  (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i brakujących 

dokumentów:  

a) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 7.1 c) SIWZ, 

b) karty katalogowe oferowanych urządzeń lub ich szczegółowe opisy techniczno – funkcjonalne, 

potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Karty lub opisy muszą być  

w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być 

potwierdzone przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za 

zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt. 7.4 b) SIWZ, 

c) wypełniony kosztorys ofertowy – Załączniki nr 6 do SIWZ – zgodnie z pkt. 7.4 c) 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  

ELEKTROTERMEX  Sp. z o.o. (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i brakujących dokumentów:  

a) karty katalogowe lub szczegółowe opisy techniczno – funkcjonalne, potwierdzające zgodność  

z wymaganiami określonymi w SIWZ, dla następujących urządzeń: pompy cyrkulacyjnej oraz 

pompy ciepła technologicznego. Karty lub opisy muszą być w języku polskim lub muszą 

zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, 

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt.  

7.4b) SIWZ, 

b) wypełnione kosztorysy ofertowe  – Załączniki nr 5 i nr 6 do SIWZ – zgodnie z pkt. 7.4 c) 

SIWZ. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty (w pkt. 3) b) powyżej)  

w wyznaczonym terminie. 

 

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

Konsorcjum Firm: SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. k. oraz P.W. 

„INSTAL-BUD” Waldemar Stelmach (oferta nr 5) do uzupełnienia oferty i brakujących 

dokumentów – kart katalogowych lub szczegółowych opisów techniczno – funkcjonalnych, 

potwierdzających zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ, dla następujących urządzeń: 

a) zaworów stalowych spawanych, 

b) regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, 

c) przetwornika przepływu do pomiaru energii, 

d)  elektronicznego licznika, 

e)  wymiennika centralnego ogrzewania, 

f)  wymiennika ciepłej wody użytkowej, 

g) wymiennika ciepła technologicznego, 

h) pompy obiegowej centralnego ogrzewania, 

i) zaworu równoważącego Hydrokontrol VTR Oventrop (lub produktu o parametrach 

porównywalnych lub wyższych – ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów 

wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę). 

Karty lub opisy muszą być w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. 

Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy za zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt.  7.4 b) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Po dokonaniu oceny ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił:  

a) ofertę nr 2 – LEMAT Sp. z o.o., ul. Notecka 6A, 02-427 Warszawa –  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”. Teatr wymagał by Wykonawca był 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  Minimalna kwota ubezpieczenia 800 000,00 pln  

– zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ. Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na mniejszą niż wymagana kwota, 

 

b) ofertę nr 3 – SPECINSTAL Marek Wojdyga, ul. Rusłaki 10/14, 05-827 Grodzisk Maz. 

oraz ofertę nr 4 –  ELEKTROTERMEX Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 5,  

07-410 Ostrołęka – 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”, 

 

Pozostałe oferty: nr 1 i nr 5 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

najniższa cena – 85 oraz termin realizacji zamówienia – 15. 

OCENA OFERT: 

N
R

 O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

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 
ALFAREX Sp. z o.o. Sp. k.            

ul. Przedpole 1  

02-241 Warszawa 

627 000,00 771 210,00 85 52 dni 15 100 

5 

Konsorcjum Firm: 

SGW BUDOWNICTWO 

Waldemar Stelmach Sp. k. 

ul. Mokra 2 

26-600 Radom 

P.W. „INSTAL-BUD” 

Waldemar Stelmach 

Krzyżanowice 174 

27-100 Iłża   

644 703,17 792 984,90 82,67 52 dni 15 97,67 

 

 

Zamówienie Teatru na modernizację węzła cieplnego będzie realizowała Firma ALFAREX Sp. z o.o. Sp. k.  

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


