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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 26 czerwca 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 5/2018     

D-ZP.26.5.2018  

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 40 kpl. urządzeń oświetlenia scenicznego typu 

ruchoma głowica oraz 10 kpl. skrzyń transportowych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 14.06.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES GWARANCJI 

1 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPECJALISTYCZNE TEATR 

ul. Grabowa 8 

05-501 Piaseczno 

920 000,00 1 131 600,00 84 miesiące 

2 

PROLIGHT Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 183 

05-800 Pruszków 

1 482 723,92 1 823 750,42 84 miesiące 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert, na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wezwał Wykonawcę PROLIGHT 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, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, 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, 

które to referencje lub inne dokumenty  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. W wykazie należy podać dostawy, które spełniają wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt. 5.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.4 SIWZ, 
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b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego – o której mowa w § 5 pkt 1) Rozporządzenia  

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej zwane 

Rozporządzeniem o dokumentach) – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.5 a) SIWZ, 

c) oświadczenie wykonawcy – o którym mowa w § 5 pkt 5) Rozporządzenia o dokumentach  

– o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie  

z pkt. 7.5 b) SIWZ, 

d) oświadczenie wykonawcy – o którym mowa w § 5 pkt 6) Rozporządzenia o dokumentach  

– o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne – zgodnie z pkt. 7.5 c) SIWZ, 

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

– o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia o dokumentach – jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – zgodnie z pkt. 7.5 d) SIWZ, 

f) 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. 7.5 e) SIWZ, 

g) 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. 7.5 f) SIWZ, 

h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716) – zgodnie z pkt. 7.5 g) SIWZ, 

i) oświadczenie 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 – zgodnie z pkt. 7.5 h) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert odrzucił ofertę nr 1  

– PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE TEATR, ul. Grabowa 8, 05-501 Piaseczno  

– odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Wykonawca zaoferował urządzenie, które nie spełnia wymagania określonego w SIWZ. 

W pkt I ppkt 1) Załącznika nr 1 do SIWZ jest: „W celu jak najlepszego oddawania barw, 

urządzenie powinno być wyposażone w źródło światła w postaci minimum trzykolorowego 

multichipu diodowego.” Natomiast w karcie katalogowej urządzenia zaoferowanego przez 

Wykonawcę jest: „Źródło światła LED w opcji pure white (…)”, czyli Wykonawca zaoferował 

inne urządzenie, a mianowicie urządzenie wyposażone w jednokolorowy (czysty biały) chip 

diodowy. 

  Ponadto nie zostały spełnione wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 

do SIWZ w punktach: pkt I ppkt 4, pkt I ppkt 8, pkt I ppkt 9, pkt I ppkt 20, pkt I ppkt 29. 

  

 Biorąc pod uwagę powyższe, Teatr stwierdza, że oferta nr 1 nie spełnia wymagań 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Oferta nr 2 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena  

– 60% oraz okres gwarancji – 40 %. Oferta nr 2 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt.  

Zamówienie Teatru na dostawę 40 kpl. urządzeń oświetlenia scenicznego typu ruchoma 

głowica oraz 10 kpl. skrzyń transportowych będzie realizowała firma PROLIGHT Sp. z o.o.,  

ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


