Warszawa 28.05.2020 r.
Znak sprawy: 03/P/2020 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu oświetleniowego dla Teatru Dramatycznego
m.st. Warszawy”.
1. Zamawiający - Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy działając na podstawie
art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę
w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę
PROLIGHT Sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 maja 183, 05-800 Pruszków. Oferta ww. Wykonawcy
uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych.
Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

LTT Sp. z o.o.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa

oferta odrzucona

2.

PS TEATR Marek Gumiński
al. Krakowska 20, 05-090 Sękocin Nowy

oferta odrzucona

3.

PROLIGHT Sp. z o.o.
ul. 3 maja 183, 05-800 Pruszków

Cena brutto: 60 pkt
Gwarancja: 10 pkt
Czas reakcji serwisowej: 20 pkt
Razem: 90 pkt

2. Jednocześnie, działają na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający
informuję, iż odrzuca w przedmiotowym postępowaniu oferty następujących Wykonawców:
a) LTT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa. Zgodnie
z wymogiem siwz określonym w załączniku nr 5 do siwz – opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymagał w szczególności aby:
Ruchoma głowa Wash (pkt 1 OPZ) posiadała:
- zakres zoom minimum 4° - 55° dla wszystkich soczewek,
- regulację temperatury barwowej w zakresie minimum 2.700K - 8.000K,
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- wirtualną tarczę kolorów z minimum 65 presetami kolorów.
Ruchoma głowa Wash (pkt 3 OPZ) posiadała:
- zakres zoom minimum 4,5° - 50° dla wszystkich soczewek,
- maksymalną wagę urządzenia 25 kg
Ruchoma głowa Wash (pkt 4 OPZ) posiadała:
- regulację temperatury barwowej w zakresie minimum 2.700K - 8.000K
Zestaw 6ciu ruchomych głów oświetleniowych wraz z dwoma skrzyniami transportowymi
(pkt 7 OPZ) posiadał:
- moduł białego światła LED o mocy co najmniej 460 W,
- zoom o zakresie od co najmniej 15 stopni do co najmniej 46 stopni.
Z informacji zawartych w kartach katalogowych załączonych do oferty wynika,
iż zaoferowane urządzenia w formularzu cenowym nie spełniają ww. parametrów. Pismem
z dnia 21.05.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty
w powyższym zakresie. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, iż zaoferowany
przedmiot zamówienia nie spełnia ww. wymogów siwz. Powyższe stanowi o sprzeczności
treści oferty z treścią siwz, a w konsekwencji o konieczności odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
b) PS TEATR Marek Gumiński z siedzibą al. Krakowska 20, 05-090 Sękocin
Nowy. Zgodnie z wymogiem siwz określonym w załączniku nr 5 do siwz – opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający wymagał w szczególności aby:
Ruchoma głowa Wash (pkt 1 OPZ) posiadała:
- wirtualną tarczę kolorów z minimum 65 presetami kolorów,
- aktualizację oprogramowania urządzenia poprzez złącze XLR,
- maksymalną waga urządzenia 6,5 kg.
Ruchoma głowa Wash (pkt 3 OPZ) posiadała:
- zakres zoom minimum 4,5° - 50° dla wszystkich soczewek,
- maksymalną wagę urządzenia 25 kg.
Zestaw 22óch reflektorów profilowych wraz z dwoma skrzyniami transportowymi
(pkt 6 OPZ) posiadał:
- zastosowane diody min. Red Green Blue Amber Lime,
- temperaturę barwową sterowana w zakresie nie mniejszym niż 2200 K do 6500 K,
- wagę oprawy maks. 8,5 kg.
Zestaw 6ciu ruchomych głów oświetleniowych wraz z dwoma skrzyniami transportowymi
(pkt 7 OPZ) posiadał:
- deklarowaną żywotność modułu dla jasności powyżej 70% - min. 50000h,
- stała temperaturę barwową źródła poniżej 6600 K.
Z informacji wynikającej z kart katalogowych lub uzyskanych od producenta wynika,
iż zaoferowane urządzenia w formularzu cenowym nie spełniają ww. parametrów. Pismem
z dnia 21.05.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty

2

w powyższym zakresie. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają, iż zaoferowany
przedmiot zamówienia nie spełnia ww. wymogów siwz. Powyższe stanowi o sprzeczności
treści oferty z treścią siwz, a w konsekwencji o konieczności odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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