
 1 

Sierpc, 14 listopada 2011 
Zamawiający: 
Gmina Miasto Sierpc 
09-200 Sierpc, Piastowska 11a 

Strona internetowa, Wykonawcy* 

 

Nr sprawy: WIR 270.13.2011 
Dotyczy: części VI przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-

sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39” 
 

ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający 

o d r z u c a  o f e r t ę  

nr 1 złoŜoną przez Wykonawcę: 
ATMAN SEATING Sp.z o.o. 
ul. Osiedle Rzemieślnicze 26 
85-758 Bydgoszcz 

Uzasadnienie prawne  
Art. 89 ust 1 punkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759.  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”. 

Uzasadnienie faktyczne  
Będący częścią oferty ww. Wykonawcy „RAPORT Z BADAŃ NR LA/1526/08” dotyczący 
„foteli widowiskowych Meteor” (str. 34 oferty) wskazuje, Ŝe fotele nie spełniają wymaganych 
przez Zamawiającego zaleŜności współczynnika pochłaniania dźwięku α w funkcji 
częstotliwości w dopuszczalnych granicach odchyleń od normy, jak wynika z poniŜszej tabeli: 

wsp. pochłaniania dźwięku α odstępstwo współczynnika α częstotli-
wość f w ofercie 

Wykonawcy 
wymagany w SIWZ 

(+/- %)  
liczbowe procentowe (%) 

125 0,51 0,18      +20/-10 0,294 236 
250 0,60 0,26      +20/-10 0,288 192 
500 0,69 0,36      +10/-10 0,294 174 

1 000 0,75 0,39      +10/-10 0,321 175 
2 000 0,73 0,40      +10/-10 0,290 252 
4 000 0,81 0,35      +10/-10 0,425 210 

Jednocześnie w ofercie Wykonawca oświadczył: „wykonamy zamówienie zgodnie z wymogami 
SIWZ” (str. 2) oraz w specyfikacji sprzętu (str. 16) zaznaczył pole „tak” na potwierdzenie 
obowiązku spełniania zaleŜności α w funkcji częstotliwości. 

Wykonawca wezwany do złoŜenia wyjaśnień w sprawie ww. sprzeczności nie zajął stanowiska 
lecz w piśmie z 07.11.2011 sprzeczność tę potwierdził. W tej sytuacji nie moŜna przyjąć, 
Ŝe fotele spełnią wymagania zawarte w SIWZ.  
Stwierdzono, Ŝe treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
                                                 
*   1) ATMAN SEATING Sp.z o.o., ul. Osiedle Rzemieślnicze 26, 85-758 Bydgoszcz 

  2) P.H.U. „BUDOMEX”, Dariusz Rzeszotarski, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 
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KOMUNIKAT O ODRZUCENIU OFERTY 

Na podstawie” art. 92 ust. 1, p.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą pzp informujemy, Ŝe Zamawiający dokonał odrzucenia oferty nr 1 złoŜonej przez 
Wykonawcę: 

ATMAN SEATING Sp.z o.o. 
ul. Osiedle Rzemieślnicze 26 
85-758 Bydgoszcz 

UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający 

u n i e w a Ŝ n i a  p o s t ę p o w a n i e  

w części VI (dostawa wraz z montaŜem foteli teatralnych w sali widowiskowej 299 sztuk oraz 
siedzisk w małej sali 54 sztuki). 

Uzasadnienie prawne 

Art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne 

W tej części przedmiotowego postępowania ocenie podlegała jedna oferta. Cena oferty wynosi 
307 426,20 zł brutto (249 940,00 zł netto). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 288 742,50 złotych i nie zwiększa tej kwoty do ceny oferty. 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, zgodnie z informacją zamieszczoną 
w ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie VI.4.2), na zasadach zawartych w DZIALE VI ŚRODKI 
OCHRONY PRAWNEJ ustawy pzp, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej. 

Z powaŜaniem 

BURMISTRZ MIASTA SIERPC 

/ - / 

Marek Kośmider 


