
 
 

 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 14 lipca 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 15/2017     

D-ZP.26.15.2017   

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru działającego  

w Teatrze Narodowym w Warszawie o System Zarządzania Bezpieczeństwem. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 05.07.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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PLN                                 

OKRES 

GWARANCJI 

1 

Siemens Sp. z o.o.                    

Building Technologies 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 

119 990,00 147 587,70 24 miesiące 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert, na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień 

publicznych wezwał Wykonawcę Siemens Sp. z o.o. Building Technologies (oferta nr 1)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:   

a) Dokument potwierdzający kompatybilność oferowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  

z  wykorzystywanym w Teatrze systemem sygnalizacji pożaru AlgoRex CS1140 – zgodnie z ust. 3, 

rozdział II Załącznika nr 1 do SIWZ, 

b) Tłumaczenia na język polski kart katalogowych i deklaracji zgodności serwera i  UPS, 

które zostały złożone do oferty w języku angielskim - zgodnie z  pkt. 11.1 SIWZ, 

c) Kartę katalogową stacji roboczej – zgodnie z pkt. 8.3 d) SIWZ, 

d) Tłumaczenie na język polski deklaracji zgodności stacji roboczej, która została złożona do oferty  

w języku angielskim - zgodnie z  pkt. 11.1 SIWZ, 

e) Karty katalogowe i deklaracje zgodności dla monitorów i drukarki – zgodnie z pkt. 8.3 d) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

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

cena – 60 %, okres gwarancji – 40 %. 

Zamówienie Teatru na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru działającego w Teatrze 

Narodowym w Warszawie o System Zarządzania Bezpieczeństwem będzie realizowała firma 

Siemens Sp. z o.o. Building Technologies, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


