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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 16 maja 2022 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 6/2022     

D-ZP.26.6.2022  

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Teatru Narodowego  

w Warszawie” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

–  na podstawie art. 132 ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 11 maja 2022 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 
 WYKONAWCA 

CENA NETTO   

PLN za 1 MWh                             

CENA  BRUTTO  

PLN za 1 MWh 

1 

VEOLIA ENERGY  

CONTRACTING POLAND Sp. z o.o. 

ul. Puławska 2 

02-566 Warszawa 

1 205,00 1 265,25 

2 

Energa-Obrót SA 

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

1 131,00 1 187,55 

3 

ENEA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Pastelowa 8 

60-198 Poznań 

1 171,40 1 229,97 

 

Teatr najpierw dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 
 WYKONAWCA 

CENA NETTO   

PLN za 1 MWh                             

CENA  BRUTTO  

PLN za 1 MWh 

Punkty                       

za kryterium                   

cena 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

VEOLIA ENERGY  

CONTRACTING POLAND Sp. z o.o. 

ul. Puławska 2 

02-566 Warszawa 

1 205,00 1 265,25 93,86 93,86 

2 

Energa-Obrót SA 

al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

1 131,00 1 187,55 100 100 

3 

ENEA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Pastelowa 8 

60-198 Poznań 

1 171,40 1 229,97 96,55 96,55 
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Biorąc po uwagę powyższą ocenę ofert, w dniu 11.05.2022 r., na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy 

Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę Energa-Obrót SA (oferta nr 2) do złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

a) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów; z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego  

do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z pkt 8.2.1 a) SWZ, 

 

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania  

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności – zgodnie z pkt 8.2.1 b) SWZ, 

 

c) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  

z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – zgodnie z pkt 8.2.1 

c) SWZ, 

 

d) Dokumentu potwierdzającego, 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 d) SWZ, 

 

e) Wykazu dostaw wykonanych (wypełniony Załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku dostaw 

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 dostawy te 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  
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3 miesięcy – w wykazie należy podać dostawy, które spełniają wymagania Zamawiającego, 

określone w pkt 7.4 SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1 e) SWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

 

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

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa-Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk  

(oferta nr 2). Wykonawca złożył wszystkie wymagane 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: cena – 100 %.  

Oferta otrzymała 100 pkt.  

 

 

Zamówienie Teatru na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie 

będzie realizowała firma Energa-Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


