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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 23 września 2021 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 10/2021     

D-ZP.26.10.2021  

         

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu  

                bliskiego tj. dźwigów (osobowych i towarowych) oraz  urządzeń dźwignicowych  

                w Teatrze Narodowym w Warszawie”,  

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

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 13.09.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA 

CENA 

MIESIĘCZNA  

NETTO                   

PLN                             

CENA 

MIESIĘCZNA 

BRUTTO                

PLN               

 

CENA OFERTY                        

ZA CAŁY OKRES 

WYKONYWANIA 

USŁUGI 

BRUTTO                

PLN 

CZAS 

REAKCJI  I 

CZAS 

REAKCJI  II 

1 

LIFTOP             

Paweł Opryszczko 

ul. Mokra 11 

05-430 Celestynów 

10 570,00 13 001,10 312 026,40 30 minut 60 minut 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę LIFTOP Paweł Opryszczko 

(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 6 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,  
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na rzecz których usługi te 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 - 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, 

 

d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w wykazie osób należy 

uwzględnić osoby, o których mowa w pkt 7.4.2 SWZ – zgodnie z pkt. 8.2.1 d) SWZ, 

 

e) oświadczenia Wykonawcy, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają wiedzę  

i doświadczenie w wykonywaniu pracy określonej w przedmiocie zamówienia. Dokument  

ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt 7.4.2  a)  SWZ  

– zgodnie z pkt. 8.2.1 e) SWZ, 

 

f) oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiada 

urządzenia i narzędzia, które będą przeznaczone na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dokument  ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt 7.4.2  b)  

SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1 f)  SWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wszystkie wymagane dokumenty. 

 

2) Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, Komisja wezwała Wykonawcę LIFTOP  

Paweł Opryszczko (oferta nr 1) do złożenia wyjaśnień treści oferty i uzupełnienia wymaganych 

dokumentów. 

Na wezwanie Teatru Wykonawca złożył: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych. Teatr poprosił o wyjaśnienie czy w wykazanych przez Wykonawcę usługach 

miały miejsce naprawy i konserwacje dużych dźwigów towarowych z drzwiami gilotynowymi  

o udźwigu co najmniej 3000 kg? Jednocześnie, zgodnie z pkt. 8.2.1 c) SWZ, Teatr poprosił  

o podanie wartości wykazanych usług oraz o przedstawienie 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. 

b) Załącznik nr 2 do Decyzji Nr UD-27-204-P/1-15 „ZAKRES UPRAWNIENIA”. Teatr wezwał 

Wykonawcę do przedłożenia Decyzji Nr UD-27-204-P/1-15, które nie została złożona  

wraz z ofertą. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wszystkie wymagane wyjaśnienia i dokumenty. 
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Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że najkorzystniejszą  

ofertę złożyła firma LIFTOP Paweł Opryszczko, ul. Mokra 11, 05-430 Celestynów (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 %, czas reakcji  I  

– 30% oraz czas reakcji  II  – 10%. Oferta otrzymała 100 pkt. 

 

Zamówienie Teatru na konserwację, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu 

bliskiego tj. dźwigów (osobowych i towarowych) oraz  urządzeń dźwignicowych w Teatrze 

Narodowym w Warszawie będzie realizowała firma LIFTOP Paweł Opryszczko, ul. Mokra 11,  

05-430 Celestynów. 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


