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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 22 czerwca 2021 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 4/2021     

D-ZP.26.4.2021  

 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru Cerberus  

    – wymiana central systemu Algorex na system Sinteso”,  

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

 

W wymaganym terminie – do dnia 14.06.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA 
CENA NETTO  

PLN                             

CENA BRUTTO 

PLN               
OKRES GWARANCJI KARA UMOWNA 

1 
Siemens Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 

199 300,00 245 139,00 36 miesięcy 1300,00 pln 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

 

Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę Siemens 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 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
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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 

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 lub referencji) potwierdzającego, że Wykonawca posiada 

autoryzację Producenta w zakresie serwisu oferowanych urządzeń – patrz pkt 7.4.2 SWZ – 

zgodnie z pkt. 8.2.1 d SWZ, 

 

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

 

f) deklaracji zgodności wydanych przez Producenta na oferowane urządzenia – zgodnie z pkt. 8.2.1 

f SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

 

 

Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami:  

cena – 60 %, okres gwarancji – 20 % oraz kara umowna – 20 %. Oferta nr 1 jako jedyna ważna 

oferta otrzymała 100 pkt. 

Zamówienie Teatru na modernizację systemu sygnalizacji pożaru Cerberus – wymiana 

central systemu Algorex na system Sinteso będzie realizowała firma Siemens Sp. z o.o.,  

ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


