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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 4 listopada 2016 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 14/2016     

 

OGŁOSZENIE 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego  

w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 27.10.2016 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                 

ZA 1 MWh                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                

ZA 1 MWh                                                                      

1 
ENERGA-OBRÓT SA 

Al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

210,00 258,30 

2 
NOVUM S.A. 

ul. Racławicka 146 

02-117 Warszawa 

211,89 260,62 

3 
POLKOMTEL Sp. Z o.o. 

ul. Konstruktorska 4 

02-673 Warszawa 

208,50 256,46 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

ENERGA-OBRÓT SA (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego 

dokumentu: Kopii Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi sprzedaży 

na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – w przypadku Wykonawców 

niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej – zgodnie z pkt. 7.1 d SIWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagany dokument.  

 

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

NOVUM S.A. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu:  

Kopii Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi sprzedaży  

na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – w przypadku Wykonawców 

niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej – zgodnie z pkt. 7.1 d SIWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagany dokument.  
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3) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwała Wykonawcę  

POLKOMTEL Sp. Z o.o. (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego 

dokumentu: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, 

oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

– patrz pkt 6.2.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił 

a) ofertę nr 1 – ENERGA-OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 

b) ofertę nr 2 – NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 

 

– wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.:  

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał  

spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”  

oraz odrzucenie ofert na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.:  

„ Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

Oferta nr 3 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

cena – 100%. Oferta nr 3 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt.  

 

Zamówienie Teatru na dostawę energii elektrycznej będzie realizowała firma 

POLKOMTEL Sp. Z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


