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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 6 grudnia 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 29/2017     

D-ZP.26.29.2017   

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zasilacza awaryjnego „UPS”  

wraz z montażem. 

W wymaganym terminie – do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MAXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. (oferta nr 1)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) Wykaz 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 dostawy zostały wykonane – zgodnie z pkt 8.1 e) 

SIWZ. Do oferty zostały złożone tylko referencje, natomiast wykaz dostaw nie został złożony. 

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 porozumienie  

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
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1 

MAXTO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 

ul. Willowa 87 

32-085 Modlniczka 

39 656,00 48 776,88 60 miesięcy 

2  
P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. 

ul. Światowida 47B lok. 22 

03-144 Warszawa 

23 345,00 28 714,35 60 miesięcy 

3 
ROMI Sp. z o.o. 

ul. Działkowa 37 

02-234 Warszawa 

35 633,25 43 828,90 36 miesięcy 

4 

CSS Beskidy 

Computer Service Support 

ul. Mieszka I 46 

43-300 Bielsko-Biała 

40 172,14 49 411,73 24 miesiące 
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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. 8.2 a) SIWZ. 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, 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. 8.2 b) SIWZ. 

d) 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. 

e) Karty katalogowe, w których Wykonawca wskazuje jaki dokładnie model urządzenia oferuje oraz 

tłumaczenie kart katalogowych – zgodnie z pkt. 8.3 c) SIWZ oraz z pkt. 11.1 SIWZ. 

f) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że pan Paweł Soboński, który podpisał ofertę 

jest upoważniony do reprezentowania firmy MAXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A – zgodnie z pkt 11.3 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

Dokonana przez p. Mariusza Maszewskiego ocena merytoryczna wykazała, że oferta złożona przez 

Wykonawcę jest niezgodna w wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

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

Wykonawcę P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: 

a) Wykaz 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 dostawy zostały wykonane – zgodnie z pkt 8.1 e) 

SIWZ. Do oferty zostały złożone tylko referencje, natomiast wykaz dostaw nie został złożony. 

b) Karty katalogowe, w których Wykonawca wskazuje jaki dokładnie model urządzenia oferuje oraz 

tłumaczenie kart katalogowych – zgodnie z pkt. 8.3 c) SIWZ oraz z pkt. 11.1 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

Dokonana przez p. Mariusza Maszewskiego ocena merytoryczna wykazała, że oferta złożona przez 

Wykonawcę jest niezgodna w wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

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

Wykonawcę ROMI Sp. z o.o. (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: 

a) Wykaz 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 dostawy zostały wykonane – zgodnie z pkt 8.1 e) 

SIWZ. Do oferty zostały złożone tylko referencje, natomiast wykaz dostaw nie został złożony. 

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

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

c) Karty katalogowe, w których Wykonawca wskazuje jaki dokładnie model urządzenia oferuje  

– zgodnie z pkt. 8.3 c) SIWZ. 

d) 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. 

e) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że pan Michał Dłużniewski, który podpisał 

ofertę jest upoważniony do reprezentowania firmy ROMI Sp. z o.o. – zgodnie z pkt 11.3 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

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

Wykonawcę CSS Beskidy Computer Service Support (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakujących dokumentów: 

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt 8.1 a) SIWZ. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 8.1 b) SIWZ. 

c) Wykaz 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 dostawy zostały wykonane – zgodnie z pkt 8.1 e) 

SIWZ. Do oferty zostały złożone tylko referencje, natomiast wykaz dostaw nie został złożony. 

d) 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 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. 8.2 a) SIWZ. Złożone do oferty zaświadczenie jest  

nieaktualne. 

e) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, 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. 8.2 b) SIWZ. 

Złożone do oferty zaświadczenie jest nieaktualne. 

f) 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. 

g) Tłumaczenie karty katalogowej: „Smart-UPS On-Line” (APC) – zgodnie z pkt 11.1 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert: 

1) odrzucił ofertę nr 1 – MAXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

S.K.A., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka –  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)” – 

W wyniku dokonanej merytorycznej oceny oferty nr 1 stwierdzono, że:    

a) w pkt 1.1.1 Załącznika nr 1 do SIWZ - Moc wyjściowa:  min. 12 kW, w ofercie jest 9 kW,  

b) w pkt 1.1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ - Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:  

min. 40 Hz – 70 Hz,, w ofercie jest 45 – 66Hz,   

c) w pkt 1.1.7 Załącznika nr 1 do SIWZ - Czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu:  

min 8 minut, w ofercie jest 3 minuty, 

d) dodatkowo brak potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 1.1.9 Załącznika nr 1 

do SIWZ - Współczynnik szczytu: 3:1.  

Ze względu na nie spełnienie wymogów, o których mowa w pkt a) – c) powyżej, oferta podlega 

odrzuceniu, zatem wyjaśnienie czy urządzenie spełnia ten parametr jest już niepotrzebne. 

2) odrzucił ofertę nr 2 – P.I.W. CAMCO Sp. z o.o., ul. Światowida 47B lok. 22, 03-144 

Warszawa –  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.: „jej treść  

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)” – W wyniku  

dokonanej merytorycznej oceny oferty nr 2 stwierdzono, że:    

a) w pkt 1.1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ - Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:  

min. 40 Hz – 70 Hz, w ofercie jest 45 – 66Hz,   

b) w pkt 1.1.8 Załącznika nr 1 do SIWZ – Konfiguracja zasilania wejściowego: 3 fazy, 1 faza, w 

ofercie jest: 3 fazy, 

c) dodatkowo brak potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 1.1.7 Załącznika nr 1 

do SIWZ - Czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu: min 8 minut. 

Ze względu na nie spełnienie wymogów, o których mowa w pkt a) – b) powyżej, oferta podlega 

odrzuceniu, zatem wyjaśnienie czy urządzenie spełnia ten parametr jest już niepotrzebne. 

 

Pozostałe oferty nr 3 i nr 4 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ 

kryteriami: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40%.   

OCENA OFERT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie Teatru na dostawę zasilacza awaryjnego „UPS” wraz z montażem  

będzie realizowała firma ROMI Sp. z o.o., ul. Działkowa 37, 02-234 Warszawa. 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 
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CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

Punkty                           

za kryterium                   

cena 

OKRES 

GWARANCJI 

Punkty                           

za kryterium       

okres gwarancji 

Suma 

punktów 

3 

ROMI Sp. z o.o. 

ul. Działkowa 37 

02-234 Warszawa 

35 633,25 43 828,90 60 
36 

miesięcy 
40 100 

4 

CSS Beskidy 

Computer Service Support 

ul. Mieszka I 46 

43-300 Bielsko-Biała 

40 172,14 49 411,73 53,22 
24 

miesiące 
26,67 79,89 


