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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 4 kwietnia 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 1/2018     

D-ZP.26.1.2018  

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji elektrycznych zasilających  

i sterowniczych sceny przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym  

w Warszawie 

 

W wymaganym terminie – do dnia 20.03.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES 

GWARANCJI 

1 

LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 

02-212 Warszawa 

409 852,00 504 117,96 60 miesięcy 

2 

TBM Software Sp. z o.o. 

ul. Białostocka 22 

03-741 Warszawa 

406 577,00 500 089,71 60 miesięcy 

 

Teatr na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę LTT 

Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów – zgodnie  

z pkt. 7.3 c) SIWZ – karty katalogowe następujących urządzeń: GNIAZDA ETHERNET CAT. 6A, 

SWITCH SIECIOWY 48 PORTÓW,  PATCH PANEL 48 PORTÓW,  PUNKT DOSTĘPOWY, 

URZĄDZENIE TYPU TABLET DO ZDALNEGO STEROWANIA CYFROWYM SYSTEMEM 

STEROWANIA OBWODAMI, ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC 10A, STEROWNIK 

PLC,LICENCJA DO STEROWANIA PLC, FILTR ZASILANIA,MODUŁ ANALIZY FAZ, MODUŁ 

WYJŚCIA DMX, MODUŁ WEJŚCIA DMX, MODUŁ 8 WYJŚĆ CYFROWYCH, MODUŁ  

8 WEJŚĆ CYFROWYCH, MODUŁ 2 x RS-485, PRZEKAŹNIK 24V DC/230V AC, PRZEKAŹNIK 

230V AC/24V DC, KOMPUTER PANELOWY Z EKRANEM DOTYKOWYM 17", ZASILACZ 

IMPULSOWY DO KOMPUTERA PANELOWEGO, MODUŁ KOMUNIKACYJNY RS-485, 

PRZYCISKI WANDALOODPORNE 25mm Z PODŚWIETLENIEM LED, SWITCH SIECIOWY  

8 PORTÓW. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Teatr na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę 

TBM Software Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) 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 – zgodnie z pkt. 7.1 d) 

SIWZ, 

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego. Dokument ten musi potwierdzać wymagania Zamawiającego,  

o których mowa w pkt. 6.2.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ, 

c) 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. W wykazie należy podać roboty, które 

spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 6.3.1 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 kierowanie robotami.  

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

– zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ, 

e) 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 h) 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. 7.2 a) 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. 7.2 b) SIWZ, 

h) 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 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) SIWZ, 

i) zgodnie z pkt. 7.3 c) SIWZ – karty katalogowe następujących urządzeń: GNIAZDA ETHERNET 

CAT. 6A, SWITCH SIECIOWY 48 PORTÓW, PATCH PANEL 48 PORTÓW, PUNKT 

DOSTĘPOWY, URZĄDZENIE TYPU TABLET DO ZDALNEGO STEROWANIA 

CYFROWYM SYSTEMEM STEROWANIA OBWODAMI, ZASILACZ IMPULSOWY 24V  

DC 10A, STEROWNIK PLC, LICENCJA DO STEROWANIA PLC, FILTR ZASILANIA, 

MODUŁ ANALIZY FAZ, MODUŁ WYJŚCIA DMX, MODUŁ WEJŚCIA DMX, MODUŁ  

8 WYJŚĆ CYFROWYCH, MODUŁ 8 WEJŚĆ CYFROWYCH, MODUŁ 2 x RS-485, 

PRZEKAŹNIK 24V DC/230V AC, PRZEKAŹNIK 230V AC/24V DC, KOMPUTER 

PANELOWY Z EKRANEM DOTYKOWYM 17", ZASILACZ IMPULSOWY  

DO KOMPUTERA PANELOWEGO, MODUŁ KOMUNIKACYJNY RS-485, PRZYCISKI 

WANDALOODPORNE 25mm Z PODŚWIETLENIEM LED, SWITCH SIECIOWY 8 PORTÓW. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

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

Wykonawcę TBM Software Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie we właściwej Izbie 

Inżynierów, dla osoby odpowiedzialnej za wykonanie instalacji elektrycznej oraz kierowanie 

robotami budowlanymi – dla Pana Dariusza Jastrzębskiego – zgodnie z pkt. 7.1 g) i h) SIWZ. 

Przedstawione do oferty zaświadczenie było nieaktualne. 

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego. Dokument ten musi potwierdzać wymagania Zamawiającego,  

o których mowa w pkt. 6.2.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ. W związku z faktem,  

że nadesłany mailem skan polisy OC był nieczytelny, Komisja poprosiła o dostarczenie osobiście 

lub za pośrednictwem kuriera oryginału dokumentu lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

c) 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. W wykazie należy podać roboty,  

które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 f) 

SIWZ. W związku z faktem, że nadesłany mailem skan wykazu robót oraz referencje były 

nieczytelne, Komisja poprosiła o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem kuriera oryginałów 

tych dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Oferty nr 1 i nr 2 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

cena – 60%, okres gwarancji – 40 %. 

 

 

OCENA OFERT: 

 

N
R

 O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Punkty                       

za kryterium                   

cena 

OKRES 

GWARANCJI 

Punkty                       

za kryterium                   

okres gwarancji 

SUMA PUNKTÓW 

1 

LTT Sp. z o.o. 

ul. Bakalarska 17 

02-212 Warszawa 

409 852,00 504 117,96 59,52 60 miesięcy 40 99,52 

2 

TBM Software Sp. z o.o. 

ul. Białostocka 22 

03-741 Warszawa 

406 577,00 500 089,71 60 60 miesięcy 40 100 

 

 

 

Zamówienie Teatru na wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych 

sceny przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie 

będzie realizowała firma TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


