Sierpc, 19 stycznia 2012
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc, Piastowska 11a
Strona internetowa, Wykonawcy*

Nr sprawy: WIR 270.15.2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego
przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3)”cz.I

UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający
uniewaŜnia postępowanie
w części I przetargu nieograniczonego „Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3)”
Uzasadnienie prawne
Art. 93 ust. 1 punkt 4) 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
W tej części przedmiotowego postępowania ocenie podlegały dwie oferty oznaczone przez
Zamawiającego numerem 1. i 3. Cena oferty 1. wynosiła 364 092,30 zł brutto (296 010,00 netto).
Cena oferty 3. wynosiła 257 071,23 brutto (209 001,00 netto). Oferta nr 4 została odrzucona jak
poniŜej. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia 246 000,00
złotych (brutto) i nie zwiększa tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która zamawiający moŜe przeznaczyć na wykonanie
zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, o odrzuceniu oferty nr 4. złoŜonej przez Wykonawcę:
ATMAN SEATING Sp.z o.o. ul. Osiedle Rzemieślnicze 26 85-758 Bydgoszcz
Uzasadnienie prawne
Art. 89 ust 1 punkt 2) ustawy pzp.
Uzasadnienie faktyczne
Opracowanie „Pomiar pochłaniania dźwięku foteli M5 Wars” dostarczone przez Wykonawcę po
wezwaniu z dnia 16 stycznia 2012 w komorze pogłosowej wg PN-EN ISO 354:2005 (tytułowa
strona opracowania) został wykonany zgodnie z wymogami SIWZ (2. strona OPZ - załącznika
1a do SIWZ). Opracowanie dotyczy foteli przedstawionych w ofercie o czym świadczy zarówno
nazwa fotela z opracowania i z oferty (M5 Wars) jak równieŜ zamieszczona w opracowaniu
fotografia foteli wskazująca, Ŝe oferowany przez Wykonawcę fotel jest toŜsamy z fotelem
poddanym pomiarom.
Analiza wyników pomiarów będących przedmiotem opracowania wskazuje, Ŝe fotele nie
spełniają wymaganych przez Zamawiającego zaleŜności współczynnika pochłaniania dźwięku
α w funkcji częstotliwości w dopuszczalnych granicach odchyleń od normy, co wynika
z poniŜszej tabeli:

1

częstotliwość f
125
250
500
1 000
2 000
4 000

współczynnik pochłaniania dźwięku α
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w funkcji częstotliwości
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Zamawiający określił zaleŜność współczynnika α w funkcji częstotliwości w celu uzyskania
parametrów umoŜliwiających uŜytkowanie sali z zamontowanymi fotelami jako sali
wielofunkcyjnej, elektronicznie nagłaśnianej oraz kinowej jak i akustycznej, niewymagającej
nagłaśniania.
W tym celu określono warunki brzegowe współczynnika pochłaniania dźwięku, które
umoŜliwiają wykorzystanie tych dwóch funkcji sali.
W przypadku ich przekroczenia pojawiłyby się niepoŜądane zjawiska akustyczne takie jak:
„trzepotanie dźwięku”, obniŜenie zrozumiałości, przejrzystości lub wyrazistości mowy albo teŜ
nadmierne wygłuszenie sali skutkujące niemoŜnością jej wykorzystania jako sali naturalnie
nagłośnionej (dla nienagłośnianych koncertów i spektakli).
Mimo Ŝe Wykonawca oświadczył w ofercie oraz w dwóch pismach, iŜ zamówienie zostanie
wykonane zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający nie ma podstaw do przyjęcia poglądu,
Ŝe oferowane przez niego fotele spełnią wymagania zawarte w SIWZ, a dotyczące wyŜej
wymienionej zaleŜności.
W tym stanie rzeczy stwierdzono, Ŝe treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, zgodnie z informacją zamieszczoną
w SIWZ, na zasadach zawartych w DZIALE VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ustawy pzp,
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej.
Z powaŜaniem
BURMISTRZ MIASTA SIERPC
/-/
Marek Kośmider

*

1) SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH, P.P.H.U „EURO STYL” s.c., Al. Bat. Chłopskich 2a, 35-103 Rzeszów
2)„MEGAN SEATING” Marcin Grzędzicki, OTOWICE 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
3) ATMAN SEATING Sp.z o.o., ul. Osiedle Rzemieślnicze 26, 85-758 Bydgoszcz
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