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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 16 października 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 16/2018     

D-ZP.26.16.2018   

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – dekarskie  

                w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 05.10.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES 

GWARANCJI 

1 

ROBPAW s.c. 
R. Bugaj, P. Bugaj 

ul. Kowieńska 4 lok. 19 

03-423 Warszawa 

83 991,45 103 309,03 48 miesięcy 

2 

Usługi Budowlane                         

Blacharsko – Dekarskie 
Mirosław Napora 

ul. Jana Pawła II m. 4 

26-600 Radom 

88 617,89 109 000,00 48 miesięcy 

3 

Zakład Usług                             

Remontowo- Budowlanych 
Zbigniew Kapis 

ul. Polna 3a m. 45 

05-600 Grójec 

97 545,73 119 981,25 48 miesięcy 

4 

Zakład Remontowo-Budowlany 
K. Błażejewski, A. Błażejewski s.c. 

ul. Akantu 14 

01-491 Warszawa 

88 446,24 108 788,88 48 miesięcy 

5 

ZRB PROGRESS  

DMOCH E. SP. J. 

ul. Kleszczowa 17 D 

02-485 Warszawa 

93 721,51 115 277,46 48 miesięcy 

6 

Przedsiębiorstwo Budowlano 

Instalacyjne „JAREXBUD” 

Jarosław Marszałek 

ul. T. Mazowieckiego 11/49 

26-600 Radom 

107 314, 92 131 997,35 36 miesięcy 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

ROBPAW s.c. R. Bugaj, P. Bugaj (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego 

dokumentu: wykazu robót budowlanych 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,  – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca złożył referencje, natomiast Teatr nie otrzymał wymaganego wykazu robót 

budowlanych. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

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

Usługi Budowlane Blacharsko – Dekarskie Mirosław Napora (oferta nr 2) 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) Aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie w Izbie Inżynierów 

Budownictwa oraz dokument potwierdzający uprawnienia budowlane dla osoby o której mowa  

w pkt. 6.3.3  SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ.  

c) 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. 

d) 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. 

e) 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.  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.  

 

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

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Zbigniew Kapis (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  
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nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 

7.2 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

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

ZRB PROGRESS DMOCH E. SP. J. (oferta nr 5) 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 uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

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

Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „JAREXBUD” Jarosław Marszałek (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 uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę  

nr 2 – Usługi Budowlane Blacharsko – Dekarskie Mirosław Napora, ul. Jana Pawła II m. 4,  

26-600 Radom – 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 oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

Pozostałe oferty: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie  

z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40 %. 

 

Ocena ofert: 

N
r 

o
fe

rt
y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Punkty                       

za kryterium                   

cena 

OKRES 

GWARANCJI 

Punkty                       

za kryterium                   

okres 

gwarancji 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

ROBPAW s.c. 

R. Bugaj, P. Bugaj 

ul. Kowieńska 4 lok. 19 

03-423 Warszawa 

83 991,45 103 309,03 60 
48 

miesięcy 
40 100 

3 

Zakład Usług                             

Remontowo- Budowlanych 

Zbigniew Kapis 

ul. Polna 3a m. 45 

05-600 Grójec 

97 545,73 119 981,25 51,66 
48 

miesięcy 
40 91,66 

4 

Zakład Remontowo-

Budowlany 

K. Błażejewski, A. 

Błażejewski s.c. 

ul. Akantu 14 

01-491 Warszawa 

88 446,24 108 788,88 56,98 
48 

miesięcy 
40 96,98 
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5 

ZRB PROGRESS  

DMOCH E. SP. J. 

ul. Kleszczowa 17 D 

02-485 Warszawa 

93 721,51 115 277,46 53,77 
48 

miesięcy 
40 93,77 

6 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano Instalacyjne 

„JAREXBUD” 

Jarosław Marszałek 

ul. T. Mazowieckiego 11/49 

26-600 Radom 

107 314,92 131 997,35 46,96 
36 

miesięcy 
30 76,96 

 

 

 

 

 

Zamówienie na roboty budowlane – dekarskie w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

będzie realizowała firma ROBPAW s.c. R. Bugaj, P. Bugaj, ul. Kowieńska 4 lok. 19, 03-423 

Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


