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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 11 października 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 15/2018     

D-ZP.26.15.2018   

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej  

                dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 28.09.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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R
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Y

 

WYKONAWCA 
CENA NETTO PLN                      

za 1 MWh                                 

CENA BRUTTO PLN    

za 1 MWh                                                             

1 

PGE Obrót S.A. 

Oddział z siedzibą w Warszawie 

ul. Marsa 95 

04-470 Warszawa 

386,70 475,64 

2 

Polski Koncern Naftowy                   

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7  

09-411 Płock 

380,71 468,27 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Kopię aktualnej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE) – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. 

b) Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi 

sprzedaży na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ. 

c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez 

zamawiającego – patrz pkt. 6.2 a) SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ. 

d) 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. 
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e) 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. 

f) Informację z Krajowego Rejestru Karnego tego podmiotu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ. 

g) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 b) SIWZ. 

h) 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. 7.2 c) SIWZ. 

 

Następnie na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr ponownie 

wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu: Aktualnego 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 b) SIWZ. Złożone przez Wykonawcę oświadczenie, wystawione zostało 

10.04.2018 r., więc było ono nieaktualne. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wszystkie wymagane dokumenty.  
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdza, że oferty nr 1 i nr 2 są ważne. 

Teatr ocenił je zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: cena – 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie  

będzie realizowała firma Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7,  

09-411 Płock. 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 
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WYKONAWCA 

CENA 

NETTO 

PLN                      

za 1 MWh                                 

CENA 

BRUTTO 

PLN                     

za 1 MWh                                                             

Punkty                       

za kryterium                   

cena 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

PGE Obrót S.A. 

Oddział z siedzibą w Warszawie 

ul. Marsa 95 

04-470 Warszawa 

386,70 475,64 98,45 98,45 

2 

Polski Koncern Naftowy                   

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7  

09-411 Płock 

380,71 468,27 100 100 


