Komisja ds. Przetargów
Publicznych w TN
Nr sprawy: 13/2019
D-ZP.26.13.2019

Warszawa, dn. 29 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu ciężarowego
dla Teatru Narodowego w Warszawie

NR OFERTY

W wymaganym terminie – do dnia 20.05.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

WYKONAWCA

F.H.U. CAR-BUD
1 ul. Ogródkowa 1/30
20-067 Lublin
Auto Idea Sp. z o.o.
ul. Narodowych Sił
2
Zbrojnych 9
15-690 Białystok
Duda-Cars S.A.
3 ul. Ptasia 4
60-319 Poznań

CENA
NETTO
PLN

CENA
BRUTTO
PLN

ZUŻYCIE ENERGII

EMISJA
DWUTLENKU
WĘGLA

EMISJA
ZANIECZYSZCZEŃ

162 100,00

199 383,00

2,808 MJ/km

203 g/km

71,79 mg/km

185 900,00

228 657,00

2,66 MJ/km

194 g/km

59,02 mg/km

162 400,00

199 752,00

2,66 MJ/km

194 g/km

0,07 g/KWh

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności:
1) Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę:
a) F.H.U. CAR-BUD (oferta nr 1),
b) Auto Idea Sp. z o.o. (oferta nr 2),
c) Duda-Cars S.A. (oferta nr 3)
do wyjaśnienia treści złożonej oferty i przedstawienia wielkości emisji zanieczyszczeń oferowanego
pojazdu, wyrażonej w gramach na kilometr (wyrażonych łącznie wielkością tlenków azotu, cząstek
stałych i węglowodorów) – zgodnie § 9. ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu
do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559).
Wykonawcy: F.H.U. CAR-BUD (oferta nr 1) oraz Duda-Cars S.A. (oferta nr 3) przedstawili
wielkość emisji zanieczyszczeń oferowanego pojazdu, wyrażoną w gramach na kilometr, co było
wymagane.
Natomiast Wykonawca Auto Idea Sp. z o.o. (oferta nr 2), nie przedstawił wielkości emisji
zanieczyszczeń oferowanego pojazdu, wyrażonej w gramach na kilometr.
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2) Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę
F.H.U. CAR-BUD (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ.
b) 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 – zgodnie
z pkt. 7.1 e) 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.
Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał
Wykonawcę F.H.U. CAR-BUD (oferta nr 1) do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
W załączniku nr 3 do SIWZ w pkt. 10 Zamawiający wymagał podania dokładnej ładowności pojazdu,
a Wykonawca w tej pozycji wpisał: „powyżej 850 kg”. Komisja poprosiła o wyjaśnienie, ile dokładnie
wynosi ładowność oferowanego pojazdu?
Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty i wyjaśnienia.
Po przeanalizowaniu złożonych ofert Teatr:
1) odrzucił ofertę nr 2 – Auto Idea Sp. z o.o., ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9,
15-690 Białystok – 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 zobowiązany był określić wielkość emisji zanieczyszczeń oferowanego pojazdu,
wyrażoną w gramach na kilometr (wyrażonych łącznie wielkością tlenków azotu, cząstek stałych
i węglowodorów) – zgodnie §
9. ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559).
Pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień i określenia wielkość emisji zanieczyszczeń
oferowanego pojazdu, Wykonawca nie określił tej wartości w wymaganych gramach na kilometr.
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2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 1 – F.H.U. CAR-BUD, ul. Ogródkowa 1/30,
20-067 Lublin – 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.”

Oferta nr 3 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
cena – 60%, zużycie energii – 20 %, emisja dwutlenku węgla – 10 % oraz emisja zanieczyszczeń
–10 %.
Oferta nr 3 otrzymała 100 pkt. Zamówienie Teatru na dostawę samochodu ciężarowego będzie
realizowała firma Duda-Cars S.A., ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań.

Podpisała:
mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. przetargów publicznych w TN
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