Komisja ds. Przetargów
Publicznych w TN
Nr sprawy: 6/2020
D-ZP.26.6.2020

Warszawa, dn. 16 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE NR 2
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na całodobową, bezpośrednią ochronę osób i mienia
w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie

NR
OFERTY

W wymaganym terminie – do dnia 05.03.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

1

2

3

WYKONAWCA

Konsorcjum Firm:
LIDER-Albert Czyżyk
ul. Klonowa 3
05-190 Nasielsk
SILEZJAN System Security-Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.
ul. Centralna 24
52-114 Wrocław
Konsorcjum Firm:
Basma Security Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Warszawa
Cerber Ochrona Sp. z o.o.
ul. Nowomiejska 49
07-100 Liw
Konsorcjum Firm:
MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o.
ul. Trybunalska 21
95-080 Kruszów
Maxus Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 64/66N
93-408 Łódź

CENA
NETTO
PLN

CENA
BRUTTO
PLN

ILOŚĆ USŁUG
ŚWIADCZONYCH
NA RZECZ INSTYTUCJI
ARTYSTYCZNYCH

22,90

28,17

2

27,24

33,50

3

26,78

32,94

3

W dniu 16.03.2020 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy LIDER-Albert Czyżyk oraz SILEZJAN
System Security-Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. (Oferta nr 1) z wnioskiem o ponowną ocenę ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu.
Teatr po ponownym przeanalizowaniu złożonych ofert:
1) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 2 – Konsorcjum firm: Basma Security
Sp. z o.o. oraz Cerber Ochrona Sp. z o.o. – wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
1

który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty
na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.”
W złożonym wraz z ofertą „Wykazie usług” Wykonawca wykazał trzy usługi dla dwóch
instytucji – muzeów, które nie są instytucjami artystycznymi w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983
ze zm., zatem Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.
2) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 3 – Konsorcjum firm: MM SERVICE
MONITORING Sp. z o.o. oraz Maxus Sp. z o.o. – wykluczenie z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”
W złożonym wraz z ofertą „Wykazie usług” Wykonawca wykazał trzy usługi dla jednej
instytucji artystycznej – Filharmonii Łódzkiej im. A Rubinsteina i w rubryce „Wartość
zrealizowanych usług” wpisał „powyżej 370 000,00 zł”.
W warunkach udziału w postępowaniu w pkt. 6.3.1 SIWZ Teatr określił: „Zamawiający
wymaga wykazania minimum dwóch usług ochrony osób i mienia, na kwotę nie mniejszą niż
370 000 zł netto rocznie każda – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy –
na rzecz instytucji artystycznych (…). Wykonawca przedstawił wraz z ofertą faktury jakie
wystawił w trakcie realizacji umów na usługi ochrony dla Filharmonii Łódzkiej im. A Rubinsteina.
Po obliczeniu wartości faktur dla poszczególnych umów Teatr stwierdza, że:
a) wartość przedstawionych faktur wystawionych w ramach umowy obowiązującej
od dnia 31.01.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. wynosi 350 755,56 zł netto,
b) wartość przedstawionych faktur wystawionych w ramach umowy obowiązującej
od dnia 31.01.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. wynosi 350 268,75 zł netto,
c) wartość przedstawionych faktur wystawionych w ramach umowy obowiązującej
od dnia 31.01.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. wynosi 478 033,20 zł netto.
W związku z powyższym Teatr stwierdza, że Wykonawca wpisując w wykazie usług
określenie „powyżej 370 00,00 zł” wprowadził Teatr w błąd, ponieważ w przypadku dwóch usług
wartość faktur wynosi 350 755,56 zł netto oraz 350 268,75 zł netto, a nie jak było wymagane
w warunkach udziału w postępowaniu nie mniej niż 370 000,00 zł netto.
W związku z powyższym Teatr stwierdza, że Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu.
Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena –
60% oraz ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych – 40 %.
Oferta nr 1 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt. Zamówienie Teatru na całodobową,
bezpośrednią ochronę osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie będzie
realizowało Konsorcjum firm: LIDER-Albert Czyżyk oraz SILEZJAN System Security-Biuro
Ochrony Mienia Sp. z o.o.

Podpisała:
mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. przetargów publicznych w TN
2

