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Teatr Narodowy                 Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r. 

Plac Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 15/2019 

D-ZP.26.15.2019  

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz dostawę i montaż stałego 

urządzenia gaśniczego (SUG) wraz z instalacją detekcji i automatycznym sterowaniem 

gaszeniem pomieszczenia siłowni hydraulicznej sceny im. Bogusławskiego w budynku głównym  

Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 13.06.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES 

GWARANCJI 

1 

Siemens Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 

353 131,78 434 352,09 60 miesięcy 

2 

P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. 

ul. Miałki Szlak 52 

80-717 Gdańsk 

127 840,00 157 243,20 60 miesięcy 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

Siemens Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) 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. 

b) karty katalogowe lub szczegółowe opisy techniczno – funkcjonalne: elementów 

detekcyjnych oraz sygnalizatorów – zgodnie z pkt. 7.3 b) SIWZ. 

 



2 
 

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w ramach wyjaśnień treści złożonej oferty, Teatr poprosił Wykonawcę o wypełnienie 

tabeli pn. „OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

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

P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: karty katalogowe lub szczegółowe opisy techniczno – funkcjonalne: 

centralki sterującej gaszeniem, elementów detekcyjnych oraz sygnalizatorów – zgodnie z 

pkt. 7.3 b) SIWZ. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w ramach wyjaśnień treści złożonej oferty, Teatr poprosił Wykonawcę o wypełnienie 

tabeli pn. „OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty. 

 

 

Po przeanalizowaniu złożonych ofert Teatr: 

 

1) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 2 – P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o.,  

ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk – 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.” 

2) unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.  

Oferta złożona przez firmę Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

(oferta nr 1) jest ważna, ale jej cena wynosi 353 131,78 pln netto, a szacunkowa wartość 

przedmiotowego zamówienia wynosi 250 000,00 pln netto. Zatem kwota zaproponowana 

przez Oferenta jest wyższa o ponad 41% w stosunku do środków, jakie zostały zaplanowane  

na realizację tego zadania.  

 

 

     Podpisała: 

         

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


