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

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 17/2017     

D-ZP.26.17.2017   

OGŁOSZENIE 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę centrali wentylacyjnej N2-W2 obsługującej 

scenę Bogusławskiego Teatru Narodowego. 

 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 18.07.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

OKRES 

GWARANCJI 

TERMIN 

WYKONANIA 

1 

Przedsiębiorstwo               

Innowacyjne ERGO 

ul. Mickiewicza 63  

01-625 Warszawa 

465 471,86 572 530,39 60 miesięcy 50 dni 

2 

SAWENT Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

ul. Zachodnia 57 

05-816 Opacz  

437 636,60 538 293,02 60 miesięcy 58 dni 

3 

KDM INSTALACJE Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 76E lok. 3 

01-424 Warszawa 

455 486,85 560 248,82 60 miesięcy 59 dni 

4 

FHU ESKIMO 

ul. Mickiewicza 43A 

05-200 Wołomin 

450 986,69 554 713,63 60 miesięcy 50 dni 

5 

INWENT 

Abramowice Prywatne 172 

20-388 Lublin 

425 026,84 522 783,02 60 miesięcy 55 dni 

6 

Paweł Rusinowski 

ul. Sadowa 1 

07-410 Ostrołęka 

599 784,10 737 824,44 60 miesięcy 59 dni 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakujących dokumentów:   

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 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) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 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 były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnianie 

warunku, o którym mowa w pkt. 6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ, 

c) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz dokument potwierdzający nadanie uprawnień 

budowlanych oraz aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie 

we właściwej Izbie Inżynierów, dla osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami. Dokumenty 

te muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.3.3 a) SIWZ – zgodnie z 

pkt. 7.1 f) SIWZ, 

d) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz dokument potwierdzający nadanie uprawnień 

budowlanych oraz aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie 

we właściwej Izbie Inżynierów, dla osoby odpowiedzialnej za wykonanie instalacji elektrycznej 

Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.3.3 b) SIWZ 

– zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ, 

e) 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. 7.2 a) SIWZ, 

f) 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, 

g) 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 c) SIWZ, 
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h) Karty katalogowe oferowanych urządzeń i osprzętu lub ich szczegółowe opisy techniczno - 

funkcjonalne, potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ wraz z 

załącznikami: 

1. Centrala wentylacyjna  

2. Złoże wodne  

3. Pompy obiegowe 

4. Zawory regulacyjne 

5. Naczynie wzbiorcze 

6. Zawory trójdrogowe 

7. Moduły TXM 

–  zgodnie z pkt. 7.3 e) SIWZ. 

i) Karty katalogowe oferowanych urządzeń i osprzętu lub ich szczegółowe opisy techniczno - 

funkcjonalne muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na 

język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt. 7.3 f) SIWZ. 

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

 

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

SAWENT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakującego dokumentu: czytelnie wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ  

– „KARTA PARAMETRÓW CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2-W2” – zgodnie z pkt. 7.3 d) 

SIWZ. Załączony do ofert załącznik jest nieczytelny. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 

   

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

KDM INSTALACJE Sp. z o.o. (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. 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 c) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 

 

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

FHU ESKIMO (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:   

a) Aktualne zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Pana Stanisława Guzek  

– zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ, zaświadczenie załączone do oferty jest nieaktualne, 

b) Wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ – „KARTA PARAMETRÓW CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ N2-W2” – zgodnie z pkt. 7.3 d) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

5) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja wezwała Wykonawcę  

Paweł Rusinowski (oferta nr 6) 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. 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 c) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił 

ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO – 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 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi 

w SIWZ kryteriami: cena – 60%, okres gwarancji – 20% i termin wykonania – 20%.   
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

Punkty za 

kryterium 

cena 

OKRES 

GWARANCJI 

Punkty                      

za kryterium 

okres 

gwarancji 

TERMIN 

WYKONANIA 

Punkty                       

za kryterium 

termin 

wykonania  

Suma 

punktów 

2 

SAWENT 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

ul. Zachodnia 57 

05-816 Opacz  

437 636,60 538 293,02 58,27 60 miesięcy 20 58 dni 17,24 95,51 

3 

KDM INSTALACJE                   

Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 

76E lok. 3 

01-424 Warszawa 

455 486,85 560 248,82 55,99 60 miesięcy 20 59 dni 16,95 92,94 

4 

FHU ESKIMO 

ul. Mickiewicza 43A 

05-200 Wołomin 

450 986,69 554 713,63 56,55 60 miesięcy 20 50 dni 20 96,55 

5 

INWENT 

Abramowice Prywatne 

172 

20-388 Lublin 

425 026,84 522 783,02 60 60 miesięcy 20 55 dni 18,18 98,18 

6 

Paweł Rusinowski 

ul. Sadowa 1 

07-410 Ostrołęka 

599 784,10 737 824,44 42,52 60 miesięcy 20 59 dni 16,95 79,47 

 

 

Zamówienie Teatru na wymianę centrali wentylacyjnej N2-W2 obsługującej  

scenę Bogusławskiego Teatru Narodowego będzie realizowała firma INWENT  

Abramowice Prywatne 172, 20-388 Lublin. 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


