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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 6 października 2020 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 10/2020     

D-ZP.26.10.2020   

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej  

        dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 18.09.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert: 

N
R

 

O
F
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R

T
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WYKONAWCA 
CENA NETTO PLN                      

za 1 MWh                                 

CENA BRUTTO PLN    

za 1 MWh                                                             

1 
ENERGA - OBRÓT S.A. 

Al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

290,45 357,25 

2 
Energia Polska Sp. z o.o. 

Al. Kasztanowa 5 

53-125 Wrocław 

295,00 362,85 

3 
ORANGE ENERGIA sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

295,10 362,97 

4 
ENTRADE Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 86/88 

05-850 Jawczyce 

348,80 429,02 

5 
TRMEW Obrót S. A.  

ul. Ludwika Rydygiera 8 

01-793 Warszawa 

305,99 376,37 

6 

PGE Obrót S. A. 

Oddział z siedzibą w Łodzi 

ul. Wólczańska 128/134 

90-527 Łódź 

299,00 367,77 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

Energia Polska Sp. z o.o. (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:   

a) 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, 



2 
 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana – zgodnie 

z pkt. 7.1 h) SIWZ, 

b) 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 d) SIWZ, 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

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

ORANGE ENERGIA sp. z o.o. (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:   

a) Kopię aktualnej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ, 

b) Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi 

sprzedaży na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – w przypadku Wykonawców 

niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej. – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ, 

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

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną 

przez Zamawiającego – patrz pkt. 6.2 a) SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ, 

d) 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 – patrz pkt 6.2 b) 

SIWZ) – zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ, 

e) 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 dostawa została wykonana, oraz 

załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana, 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 – 

patrz pkt 6.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 h) SIWZ, 

f) Informację z Krajowego Rejestru Karnego tego podmiotu w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert  – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ, 

g) 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 b) SIWZ, 

h) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
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potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 c) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

3) W dniu 23.09.2020 r., na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr 

wezwał Wykonawcę ENTRADE Sp. z o.o. (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakujących dokumentów:   

a) Kopię aktualnej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ, 

b) Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) do świadczenia usługi 

sprzedaży na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – w przypadku Wykonawców 

niebędących właścicielem sieci dystrybucyjnej. – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ, 

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

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną 

przez Zamawiającego – patrz pkt. 6.2 a) SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ, 

d) 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 – patrz pkt 6.2 b) 

SIWZ) – zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ, 

e) 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 dostawa została wykonana, oraz 

załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana, 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 – 

patrz pkt 6.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 h) SIWZ, 

f) Informację z Krajowego Rejestru Karnego tego podmiotu w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert  – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ, 

g) 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 b) SIWZ, 
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h) 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 c) SIWZ, 

i) 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 d) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił ofertę o wymagane dokumenty, jednak informacja banku była 

nieaktualna. 

 

Wykonawca miał obowiązek przedłożyć wraz z ofertą 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 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020.1282 t.j.) 

Na wezwanie Teatru do uzupełnienia informacji banku Wykonawca przesłał opinię banku  

z datą 8.07.2020 r., a otwarcie ofert w postępowaniu miało miejsce dnia 18.09.2020 r.,  

zatem przedstawiona  przez Wykonawcę informacja banku była już nieaktualna.  

 

W związku z powyższym, Teatr w dniu 30.09.2020 r. ponownie wezwał Wykonawcę 

ENTRADE Sp. z o.o. (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu:  

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. 

Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagany dokument. 

 

W odpowiedzi na drugie wezwanie Teatru, Wykonawca ponownie przesłał opinię banku  

z datą 8.07.2020 r., a otwarcie ofert w postępowaniu miało miejsce dnia 18.09.2020 r.,  

zatem przedstawiona  przez Wykonawcę informacja banku jest już nieaktualna. Tym samym 

Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. 

 

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

TRMEW Obrót S. A. (oferta nr 5) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:   

a) Odpis KRS  firmy TRMEW Obrót S.A. aktualny na dzień składania ofert, tj. na dzień 

18.09.2020 r. 

b) 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 d) SIWZ, 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert, wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę  

nr 4 – ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce – 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.”  

 

Teatr stwierdza, że pozostałe oferty nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 są ważne. Teatr ocenił je 

zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: cena – 100%. 

 

OCENA OFERT: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 
CENA NETTO PLN                      

za 1 MWh                                 

CENA BRUTTO PLN    

za 1 MWh                                                             

Punkty                       

za kryterium                   

cena 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

ENERGA - OBRÓT S.A. 

Al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

290,45 357,25 100 100 

2 

Energia Polska Sp. z o.o. 

Al. Kasztanowa 5 

53-125 Wrocław 

295,00 362,85 98,46 98,46 

3 

ORANGE ENERGIA sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

295,10 362,97 98,42 98,42 

5 

TRMEW Obrót S. A.  

ul. Ludwika Rydygiera 8 

01-793 Warszawa 

305,99 376,37 94,92 94,92 

6 

PGE Obrót S. A. 

Oddział z siedzibą w Łodzi 

ul. Wólczańska 128/134 

90-527 Łódź 

299,00 367,77 97,14 97,14 

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego  

w Warszawie złożyła firma ENERGA - OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 

Oferta otrzymała 100 pkt.  

 

Zamówienie Teatru na dostawę energii elektrycznej będzie realizowała firma  

ENERGA - OBRÓT S.A. 

 

 

 

Podpisała: 

         

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


