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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 5 stycznia 2022 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 21/2021     

D-ZP.26.21.2021  

 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja centrali telefonicznej Alcatel oraz świadczenie opieki 

serwisowej przez okres 12 kolejnych miesięcy – po wykonaniu modernizacji”, 

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

 

W wymaganym terminie – do dnia 23 grudnia 2021 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA CENA NETTO  PLN                             CENA BRUTTO PLN               
TERMIN WYKONANIA 

MODERNIZACJI 

1 

INNERGO Systems Sp. z o.o. 

ul. św. Jacka Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

99 172,58 121 982,27 14 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

 

 W dniu 23.12.2021 r., na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał 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 8.1.3 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 usług 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

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 
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– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które 

spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4.1 SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1 c) SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

 Następnie w dniu 29.12.2021 r., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał 

Wykonawcę INNERGO Systems Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia i złożenia wyjaśnień 

dotyczących przedstawionych podmiotowych środków dowodowych. W „Wykazie wykonanych 

dostaw” Wykonawca nie przedstawił wartości wykazanych usług oraz na potwierdzenie jednej  

z wykonanych usług, przedstawił „Protokół odbioru końcowego”, ale z tego dokumentu nie 

wynikało dla jakiego podmiotu została zrealizowana ta usługa. Komisja wezwała Wykonawcę  

do przedłożenia prawidłowych lub dodatkowych dokumentów na potwierdzenie zrealizowanych 

usług. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

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

firma INNERGO Systems Sp. z o.o., ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (oferta nr 1).  

Wykonawca odbył wizję lokalną, złożył wszystkie wymagane dokumenty, 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 

wykonania modernizacji – 40 %. Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

Zamówienie Teatru na wykonanie modernizacji centrali telefonicznej Alcatel oraz 

świadczenie opieki serwisowej przez okres 12 kolejnych miesięcy będzie realizowała firma 

INNERGO Systems Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


