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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 25 kwietnia 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 7/2017     

D-ZP.26.7.2017   
 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji 

elektrycznych i sterowniczych, wykonanie projektu wykonawczego elektrycznego, STWiOR 

oraz kosztorysu inwestorskiego dla trzech scen Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 06.04.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1 
LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 

02-212 Warszawa 

37 500,00 46 125,00 125 dni 

2 
COLOR S.C. 

ul. Kosynierów 6A 

66-008 Świdnica 

55 700,00 68 511,00 125 dni 

3 

PRECYZJA  

Paweł Jabłonowski 

ul. Rembielińska 20 lok. 166 

03-352 Warszawa 

146 000,00 179 580,00 125 dni 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

COLOR S.C. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilne w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – patrz pkt. 6.2 SIWZ – zgodnie  

z pkt. 7.1 d) SIWZ, 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ, 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie  

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 b) SIWZ. 

 

Dokumenty o których mowa w pkt a, b i c powyżej zostały przez Wykonawcę złożone,  

ale żaden z żądanych dokumentów nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem (vide: pkt 10.2 

SIWZ).  

W związku z powyższym Komisja na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień 

publicznych ponownie wezwała Wykonawcę COLOR S.C. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakujących dokumentów, o których mowa w pkt a, b i c powyżej oraz do uzupełnienia 

oferty o oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  – zgodnie z pkt 8.2 c) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

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

PRECYZJA Paweł Jabłonowski (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego  

dokumentu: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Wszystkie oferty są ważne. Komisja oceniła je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: 

cena – 60% i termin realizacji zamówienia – 40%. 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

Punkty                       

za 

kryteri

um 

cena 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Punkty                                                     

za                                               

kryterium                                           

termin 

realizacji 

zamówienia 

Suma                       

punktów                       

za 

wszystkie 

kryteria 

1 

LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 

02-212 Warszawa 

37 500,00 46 125,00 60 125 dni 40 100 

2 

COLOR S.C. 

ul. Kosynierów 6A 

66-008 Świdnica 

55 700,00 68 511,00 40,39 125 dni 40 80,39 

3 

PRECYZJA  

Paweł Jabłonowski 

ul. Rembielińska 20 lok. 166 

03-352 Warszawa 

146 000,00 179 580,00 15,41 125 dni 40 55,41 

 

 

 

Zamówienie Teatru na przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji elektrycznych  

i sterowniczych, wykonanie projektu wykonawczego elektrycznego, STWiOR oraz kosztorysu 

inwestorskiego dla trzech scen Teatru Narodowego w Warszawie będzie realizowała firma  

LTT Sp. z o.o., ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


