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

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 7/2022     

D-ZP.26.7.2022  

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja systemu hydraulicznego zasilającego mechanizmy  

sceny w Teatrze Narodowym w Warszawie”, 

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

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 22 kwietnia 2022 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

 

 

* Wykonawca złożył tylko jedną z dwóch stron oferty. 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

 

1) W dniu 22.04.2022 r., na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę  

FOR INDUSTRY ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra  

(oferta nr 2) – do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w ofercie. 

Wykonawca przesłał wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W ocenie Teatru Wykonawca 

przedstawił prawidłową kalkulację oraz wiarygodne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które 

uzasadniają  cenę podaną w ofercie.  

2) W dniu 22.04.2022 r., na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę  

FOR INDUSTRY ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra (oferta nr 

2)  – do złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
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PLN                             

CENA  

BRUTTO  

PLN               

OKRES 

GWARANCJI 

CZAS USUNIĘCIA 

AWARII 

1 

FIRTECH  

MARCIN FIRCHAŁ 

Al. Piłsudskiego 34 

05-270 Marki  

400 000,00 492 000,00 36 miesięcy 
BRAK 

INFORMACJI * 

2 

FOR INDUSTRY ENGINEERING Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 53 

58-500 Jelenia Góra 

316 500,00 389 295,00 36 miesięcy 6 godzin 
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a) kart katalogowych oferowanych podzespołów i materiałów (tj. przewodów hydraulicznych, 

złączek  

oraz kompensatorów) – zgodnie z pkt 8.1.1. a) SWZ, 

b) deklaracji zgodności wydanych przez Producenta na oferowane podzespoły i materiały  

(tj. przewody hydrauliczne, złączki oraz kompensatory) – zgodnie z pkt z pkt 8.1.1. b) SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

3) W dniu 27.04.2022 r., na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę  

FOR INDUSTRY ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra (oferta nr 

2)  – 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 

ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 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 (wraz z dostawą) – wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ – 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 – 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. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

   

 

Teatr odrzucił ofertę nr 1 –  złożoną przez Wykonawcę – FIRTECH MARCIN FIRCHAŁ,  

Al. Piłsudskiego 34, 05-270 Marki – odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy 

Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 

W dniu 21.04.2022 r. Wykonawca złożył zaszyfrowaną za pośrednictwem MiniPortalu ofertę  

do ww. postępowania na oficjalną skrzynkę ePuap Teatru Narodowego. W dniu 22.04.2022 r.  

na otwarciu ofert – po rozszyfrowaniu oferty za pośrednictwem MiniPortalu stwierdzono,  

że „Formularz oferty” nie zawiera drugiej strony – Wykonawca zeskanował tylko stronę nr 1.  

Ponadto na tej jednej stronie widnieje znacznik czasu, ale nie jest on aktywny. Teatr nie ma żadnej 

możliwości weryfikacji poprawności złożonego podpisu, ponieważ złożono tylko elektroniczną kopię 
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dokumentu (skan zapisany do pliku pdf) a nie oryginalny dokument elektroniczny podpisany 

właściwym podpisem elektronicznym.  

W związku z powyższym  Teatr, kierując się zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania Wykonawców (art. 16 pkt 1 ustawy Pzp) uznał, że oferta powinna zostać 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

 

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

postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FOR INDUSTRY ENGINEERING Sp. z o.o.,  

ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra (oferta nr 2). Wykonawca odbył obowiązkową wizję 

lokalną, złożył wszystkie wymagane wyjaśnienia i dokumenty, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Teatr ocenił ofertę nr 2 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami: najniższa cena – 60 %,  

okres gwarancji – 30 % oraz czas usunięcia awarii – 10 %. Oferta otrzymała 100 pkt.  

 

Zamówienie Teatru na Modernizację systemu hydraulicznego zasilającego mechanizmy 

sceny w Teatrze Narodowym w Warszawie będzie realizowała firma FOR INDUSTRY 

ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


