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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 6 lipca 2021 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 9/2021     

D-ZP.26.9.2021  

         

OGŁOSZENIE 

 
 

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa urządzeń sieciowych”,  

prowadzonego w trybie podstawowym – na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 29.06.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

N
R
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T
Y

 

WYKONAWCA CENA NETTO  PLN                             CENA BRUTTO PLN               TERMIN DOSTAWY 

1 
Innergo Systems Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

356 134,00 438 044,82 30 dni 

2 
Integrated Solutions Sp. z o.o. 

ul. Marcina Kasprzaka 18/20 

01-211 Warszawa 

473 715,58 582 678,44 30 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwała Wykonawcę Innergo Systems Sp. z o.o. 

(oferta nr 1) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w pkt 8.1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 

Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 a SWZ, 

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3 SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 b SWZ, 

c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,  

na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się  

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich  

3 miesięcy – w wykazie należy podać dostawy, które spełniają wymagania Zamawiającego, 

określone w pkt 7.4.1 SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 c SWZ, 

d) dokumentu (stosownego certyfikatu, referencji lub oświadczenia wydanego przez producenta  

lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski) potwierdzającego,  

że Wykonawca posiada autoryzację Producenta w zakresie sprzedaży oferowanych urządzeń – 

patrz pkt 7.4.2 SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 d SWZ, 

e) dokumentu pochodzącego od importera zastosowanej technologii stwierdzający, iż przy jej 

wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa,  

w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami  

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz 

dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system 

zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu 

kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 

zastosowania – patrz pkt 7.4.3 SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 e SWZ, 

f) kart katalogowych oferowanych urządzeń – zgodnie z pkt. 8.2.1 f SWZ, 

g) deklaracji zgodności wydanych przez Producenta na oferowane urządzenia – zgodnie  

z pkt. 8.2.1 g SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

2) Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę Innergo Systems  

Sp. z o.o. (oferta nr 1) do złożenia wyjaśnień treści oferty. 

Na wezwanie Teatru Wykonawca złożył karty katalogowe, które zawierają opisy techniczne kilku 

modeli urządzeń. Teatr poprosił o wskazanie, które konkretnie modele urządzeń oferuje Wykonawca 

w ramach prowadzonego postępowania. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane wyjaśnienia. 

 

Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że najkorzystniejszą  

ofertę złożyła firma Innergo Systems Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa  

(oferta nr 1). Wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty i wyjaśnienia,  

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści specyfikacji 

warunków zamówienia.  

Teatr ocenił ofertę nr 1 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami: cena – 60 %  

oraz termin dostawy – 40 %. Oferta otrzymała 100 punktów.  

 

Zamówienie Teatru na dostawę urządzeń sieciowych będzie realizowała firma Innergo 

Systems Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


