
1 
 

 
 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 1 czerwca 2016 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 4/2016     

 

OGŁOSZENIE 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację dźwigu towarowego  

w budynku technicznym Teatru Narodowego, przy ul. Wierzbowej 3 - Recepcja „C”. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 27.05.2016 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

SERWIS                  

1 

MARK-DŹWIG                    

Marek Banach                      

ul. Nowowiejska 5/81                         

00-643 Warszawa 

253 000,54 311 190,66 0,5 godziny 

2 
Otis Sp. z o.o. 

ul. Konstruktorska 13 

02-673 Warszawa 

258 000,00 317 340,00 30 minut 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert odrzucił ofertę nr 1 – MARK-DŹWIG Marek 

Banach, ul. Nowowiejska 5/81, 00-643 Warszawa –  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia”.  

W pkt 6 SIWZ Zamawiający sformułował wymóg: „Termin realizacji zamówienia:  

od 06.06.2016 r. maksymalnie do 30.09.2016 r., w tym wyłączenie dźwigu z eksploatacji 

maksymalnie do pięciu tygodni. ”  

Złożona oferta, zawierająca wymagany przez Zamawiającego Harmonogram prac przewiduje: 

„Termin prac montażowych: do pięciu tygodni od dostawy materiałów” oraz „Terminy odbioru 

dźwigu przez UDT: do jednego tygodni od zakończenia prac.”  

Tak więc, Wykonawca dopuścił wyłączenie dźwigu z eksploatacji w okresie sześciu tygodni, 

co pozostaje w sprzeczności z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 6 SIWZ. 
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Ponadto należy zauważyć, że w ofercie nr 1 nie zostały wykonane wymagania Zamawiającego 

zawarte w SIWZ, w szczególności: z pkt 9.1 lit. b, z pkt 9.1 lit. c, z pkt 9.2 lit. a, z pkt 9.3. 

Zamawiający nie skorzystał z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., ponieważ z uwagi na fakt 

odrzucenia oferty nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., byłaby ona bezprzedmiotowa. 

 

Oferta nr 2 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: najniższa cena 

80% oraz serwis – 20%.  

 

Najkorzystniejszą ofertę na modernizację dźwigu towarowego w budynku technicznym TN, 

przy ul. Wierzbowej 3 - Recepcja „C” złożyła firma Otis Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13,  

02-673 Warszawa. Oferta otrzymała 100 pkt. Komisja zgłasza do Pana Dyrektora wniosek  

o zgodę na zawarcie umowy z firmą Otis Sp. z o.o. 

 

Zamówienie Teatru na modernizację dźwigu towarowego w budynku technicznym TN,  

przy ul. Wierzbowej 3 - Recepcja „C” będzie realizowała firma Otis Sp. z o.o.,  

ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa. 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


