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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 28 kwietnia 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 9/2017     

D-ZP.26.9.2017   
 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

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

 

W wymaganym terminie – do dnia 24.04.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

OKRES 

GWARANCJI 

1 

KONSORCJUM: 

Zakład  

Remontowo-Budowlany  

ul. Akantu 14 

01-491 Warszawa  

REMATEL 

Wólka Modrzejowa 46 

27-353 Rzeczniów 

182 759,35 224 794,00 48 miesięcy 

2 
PAGIKO SP. Z O.O. SP. K. 

ul. Przepiórki 59 

02-407 Warszawa 

205 927,10 253 290,30 48 miesięcy 

 

 

Teatr na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał 

Wykonawcę KONSORCJUM: Zakład Remontowo-Budowlany oraz REMATEL (oferta nr 1)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu: wykazu robót budowlanych wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 



2 

 

dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa  

w pkt 6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt 7.1 e) SIWZ. 

 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert odrzucił ofertę nr 2 – PAGIKO SP. Z O.O. 

SP. K., ul. Przepiórki 59, 02-407 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 (…)”. Wykonawca w złożonym Kosztorysie ofertowym – Budynek główny 

zawarł na stronie nr 4 pozycję nr 19 pod nazwą „Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:15, 16, 17, 18) ” 

– w oryginalnym kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do SIWZ i który został 

opublikowany na stronie Zamawiającego nie ma takiej pozycji, zatem kosztorys ofertowy złożony 

przez Wykonawcę jest nie zgodny z zapisami SIWZ. 

 

Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

cena – 60% i okres gwarancji – 40%. 

Zamówienie Teatru na prace remontowo - budowlane w Teatrze Narodowym będzie 

realizowało KONSORCJUM: Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Akantu 14, 01-491 Warszawa 

oraz REMATEL, Wólka Modrzejowa 46, 27-353 Rzeczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


