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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 4 października 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 21/2017     

D-ZP.26.21.2017   

OGŁOSZENIE 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego  

w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 26.09.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert: 
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WYKONAWCA 
CENA NETTO PLN                      

za 1 MWh                                 

CENA BRUTTO PLN    

za 1 MWh                                                             

1 
Polkomtel Sp. z o.o. 

ul. Konstruktorska 4 

02-673 Warszawa 

226,5000 278,5950 

2 
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 

ul. Łagiewnicka 60 

30-417 Kraków 

222,50 273,68 

3 

Polski Koncern Naftowy                   

ORLEN S.A. 

ul. Chemików 7  

09-411 Płock 

218,5000 268,7550 

4 
PGE Obrót S.A. 

ul. Marsa 95 

04-470 Warszawa 

221,70 272,69 

5 
ENEA S.A.  

ul. Górecka 1 

60-201 Poznań 

219,00 269,37 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

Polkomtel Sp. z o.o. (oferta nr 1) 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 



2 

 

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 6.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 h) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił swojej oferty o wymagany dokument. 

 

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

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu– zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ – na złożonym  

do oferty oświadczeniu nie wpisano nazwy miejscowości oraz daty, 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.– zgodnie z pkt. 7.2 d) SIWZ.  

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty. 

  

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

PGE Obrót S.A. (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – patrz pkt 6.2 b) 

SIWZ) – zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ. Złożona do oferty opinia banku jest nieważna. 

b) 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 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 6.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 h) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

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

ENEA S.A. (oferta nr 5) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu:  kopii 

aktualnej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE) – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. Złożona do oferty kserokopia koncesji jest 

nieczytelna. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 
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Ponadto Teatr poinformowała Wykonawców, że na podstawie Formularza oferty pkt 1  

cyt. „Cena powinna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku”, w związku  

z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena za 1 MWh: 

a) w ofercie nr 2, złożonej przez  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., wynosi 222,5000 pln netto, 

b) w ofercie nr 4, złożonej przez PGE Obrót S.A., wynosi 221,7000 pln netto, 

c) w ofercie nr 5, złożonej przez ENEA S.A., wynosi 219,0000 pln netto. 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert: 

1) odrzucił ofertę nr 3 – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7,  

09-411 Płock – odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.: „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium” Wykonawca nie wniósł żądanego  

w postępowaniu wadium, 

2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił: 

a) ofertę nr 1 – Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,  

b) ofertę nr 2 – TAURON Sprzedaż sp. z o.o.ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków  

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.” 

 

Pozostałe oferty nr 4 i nr 5 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ 

kryterium: cena – 100%. 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN    

za 1 MWh                                 

CENA  

BRUTTO                 

PLN   

 za 1 MWh                                                              

Punkty                 

za 

kryterium 

cena 

Suma punktów 

4 

PGE Obrót S.A. 

ul. Marsa 95 

04-470 

Warszawa 

221,7000 272,6910 98,78 98,78 

5 

ENEA S.A.  

ul. Górecka 1 

60-201 Poznań 

219,0000 269,3700 100 100 

 

 

Zamówienie Teatru na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie 

będzie realizowała firma ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.  

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


