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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 25 kwietnia 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 8/2019     

D-ZP.26.8.2019   

OGŁOSZENIE 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż układu analizatorów do monitoringu 

parametrów sieci nn z czterech transformatorów w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 15.04.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert: 
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WYKONAWCA 

CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

OKRES                     

GWARANCJI 

1 

 
BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O.  

ul. Nieborowska 46/27 

80-034 Gdańsk 

46 199,11 56 824,91 7 dni 24 miesiące 

2 

 

EST Energy Sp. Z o.o. Sp. K. 

ul. Żeromskiego 114 

05-400 Otwock 

41 087,00 50 537,01 7 dni 60 miesięcy 

3 

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków 

Oddział w Warszawie  

ul. Czereśniowa 19B 

02-457 Warszawa 

39 960,00 49 150,80 18 dni 36 miesięcy 

4 

 

VOLAMP 

Paweł Mady 

Ul. Wyspowa 1 m. 64 

03-687 Warszawa 

39 200,00 48 216,00 15 dni 24 miesiące 

5 

 

Z.S.P. „VOLT” 

Paweł Adamczyk 

ul. Kopytowska 19 D 

Święcice 05-860 Płochocin 

36 400,00 44 772,00 10 dni 36 miesięcy 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

EST Energy Sp. Z o.o. Sp. K. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) 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. Złożone wraz z ofertą 

zaświadczenie jest nieaktualne. 
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b) 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. Złożone wraz z ofertą zaświadczenie jest nieaktualne. 

c) Karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń 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 c) SIWZ. Do oferty dostarczono tylko jedną 

kartę katalogową na analizatory. W ofercie brak kart katalogowych na: przekładnik prądowy, 

rozłącznik bezpiecznikowy STI, listwę WAGO typ LPW, moduł Switch MOX, zasilacz na 

szynę DR-15-24 230VAC/24VDC, UPS o mocy 1000 VA, listwy elektroinstalacyjne, rury 

winidurowe, gniazda RJ45, kabel FTP 4x2x0,5 kat.6, przewód sterowniczy JZ500 7G2,5, masę 

ognioochronną. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

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

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Warszawie (oferta nr 3) do uzupełnienia 

oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ. 

c) 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 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. 

d) 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 te 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 

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. 

6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) 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 kierowanie robotami. Dokumenty  

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

z pkt. 7.1 f) SIWZ. 
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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 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) Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – „KOSZTORYS ŚLEPY” – zgodnie z pkt. 7.3 a) SIWZ. 

j) Karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń 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 c) SIWZ.  

 

Ponadto Teatr na podstawie art. 87 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał 

Wykonawcę do wyjaśnienia kto w Jego imieniu podpisał złożoną w postępowaniu ofertę?  

W Formularzy oferty przy pieczątce firmowej został złożony tylko nieczytelny podpis. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia. 

 

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

VOLAMP Paweł Mady (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ. 

c) 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 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. 

d) 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 te 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 
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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. W 

wykazie należy podać dostawy, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 

6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) 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 kierowanie robotami. Dokumenty  

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

z pkt. 7.1 f) 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 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) Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – „KOSZTORYS ŚLEPY” – zgodnie z pkt. 7.3 a) SIWZ. 

j) Karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń 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 c) SIWZ.  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty. 

 

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

Z.S.P. „VOLT” Paweł Adamczyk (oferta nr 5) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ. 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ. 

c) 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 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. 
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d) 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 te 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 

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. 

6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) 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 kierowanie robotami. Dokumenty  

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

z pkt. 7.1 f) 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 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) Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – „KOSZTORYS ŚLEPY” – zgodnie z pkt. 7.3 a) SIWZ. 

j) Karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Karty katalogowe oferowanych urządzeń 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 c) SIWZ.  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wszystkie wymagane dokumenty lub przedstawił 

dokumenty niekompletne. 
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Po przeanalizowaniu ofert Teatr: 

1) odrzucił ofertę nr 1 – BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O., ul. Nieborowska 46/27, 

80-034 Gdańsk – odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.: „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”  

Wykonawca zaoferował urządzenia nie zgodne z treścią SIWZ. W projekcie 

wykonawczym na rysunku E04 została zamieszczona informacja że w naszej rozdzielni nn 

mamy szyny: CuP2x60x10 oraz AP80x10 mm. Do tych szyn wymagamy zainstalowania przez 

Wykonawcę przekładników. Wykonawca załączył do oferty kartę katalogową przekładników, 

w której określono że: „Maksymalna wielkość szyny 30x10mm, 40x10 mm lub 50x12 mm.” 

Zatem oferowane przekładniki nie będą pasowały do szyn istniejących w rozdzielni. Ponadto 

w projekcie wykonawczym wymagaliśmy trzech przekładników o mocy 15VA, natomiast  

z karty katalogowej przekładników wynika, że oferowane przekładniki mają maksymalną moc 

10VA. W związku z powyższym oferowane urządzenia nie spełniają wymagań określonych  

w projekcie wykonawczym. 

 

2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił 

a) ofertę nr 3 – Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Warszawie, 

ul. Czereśniowa 19B, 02-457 Warszawa 

b) ofertę nr 4 – VOLAMP Paweł Mady, ul. Wyspowa 1 m. 64, 03-687 Warszawa  

– 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.” 

Wykonawcy nie uzupełnili wymaganych dokumentów. 

 

3)  wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 5 – Z.S.P. „VOLT”Paweł Adamczyk, 

ul. Kopytowska 19 D, Święcice 05-860 Płochocin – 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. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wszystkie wymagane – nie przedstawił kart 

katalogowych na: rozłącznik bezpiecznikowy STI, listwy elektroinstalacyjne, rury 

winidurowe, gniazda RJ45, kabel FTP 4x2x0,5 kat.6, przewód sterowniczy JZ500 7G2,5, 

masę ognioochronną, karta katalogowa UPS-a nie posiada tłumaczenia na język polski. 

Ponadto w wykazie zrealizowanych prac nie podano wartości prac, co było wymagane   

w pkt. 6.3.1 SIWZ 

 

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

60%, termin realizacji zamówienia – 20 % oraz okres gwarancji  – 20 %. 

Oferta nr 2 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt. Zamówienie Teatru  

na dostawę i montaż układu analizatorów do monitoringu parametrów sieci nn z czterech 

transformatorów w Teatrze Narodowym w Warszawie będzie realizowała firma EST Energy 

Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Żeromskiego 114, 05-400 Otwock 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


