
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów (osobowych
i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 69 20 884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.narodowy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów (osobowych i
towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51f3d6b-0c8d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00213298/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 08:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017314/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów
(osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169130/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń dźwigów (osobowych i towarowych) oraz
urządzeń dźwignicowych znajdujących się w budynkach Teatru Narodowego: w budynku
głównym przy Placu Teatralnym 3 oraz w budynku technicznym przy ul. Wierzbowej 3 w
Warszawie.

2) Wykaz urządzeń podlegających konserwacji, naprawom oraz usuwaniu awarii zawarty jest w:
a) Załączniku nr 1 do SWZ – dźwigi osobowe i towarowe. Łącznie 12 urządzeń.
b) Załączniku nr 2 do SWZ – urządzenia dźwignicowe. Łącznie 33 urządzenia.

3) Ilekroć w SWZ jest mowa o:
a) konserwacji – należy przez to rozumieć czynności, których celem jest utrzymanie urządzeń w
dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,
b) naprawie – należy przez to rozumieć wykonanie czynności umożliwiających przywrócenie
właściwości użytkowych uszkodzonym urządzeniom lub pojedynczym zespołom urządzeń w
wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części,
c) awarii – należy przez to rozumieć stan niesprawności urządzenia uniemożliwiający jego
prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub
całkowite unieruchomienie,

4) Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Usługi świadczone w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa 3.1.1, muszą być
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wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30
października 2018 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 r. poz. 2176)
b) Szczegółowy zakres konserwacji określa Załącznik nr 3 do SWZ.
c) Przy usuwaniu awarii i naprawach dźwigów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ,
potrzebne części i podzespoły zostaną wymienione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykaz
tych części i podzespołów określa Załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe części i podzespoły (nie
wymienione w Załączniku nr 4 do SWZ) Zamawiający zakupi na uzasadniony pisemny wniosek
Wykonawcy.
d) Przy usuwaniu awarii i naprawach urządzeń dźwignicowych wymienionych 
w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkie potrzebne części i podzespoły zakupi 
Zamawiający na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy.
e) Wykonawca odpowiada za przygotowanie urządzeń do badań okresowych UDT.
f) Wykonawca ma obowiązek udziału w badaniach okresowych i nadzwyczajnych wyznaczonych
i wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wykonywania wszystkich zaleceń UDT
wynikających z przeprowadzonych badań,
g) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w czasie prób kontrolnych tzw. „zjazdów
pożarowych dźwigów” wykonywanych przez Zakładową Służbę Ratownictwa TN -TWON w
ramach prewencji ppoż.
h) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia raz w roku pomiarów ochronnych
dźwigów (osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, 

5) Załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 stanowią integralną część SWZ.

6) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po
odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z rodzajem i charakterystyką
urządzeń oraz ich usytuowaniem w budynkach Teatru.

7) Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym
warunkiem udziału w postępowaniu. Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z
Zamawiającym.

8) Oferta Wykonawcy, który nie odbył obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona – zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 18) Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 312026,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312026,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 312026,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LIFTOP Paweł Opryszczko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5321271239

7.3.3) Ulica: Mokra 11

7.3.4) Miejscowość: Celestynów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-430

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 312026,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-10-01 do 2023-09-30
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