
 

 

 

 
Toruń, dnia 18.07.2022 r. 

nr sprawy: TH/ZP/2/2022 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu (Zamawiający) na podstawie art. 253 i 259-260 ustawy 
 z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. 
 – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n. ustawy Pzp , którego 
przedmiotem jest  „Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz 
z montażem” w zakresie części 1, 3, 4 i 6: 
 
Część 1 – dostawa i montaż wielostrefowego systemu nagłośnieniowego dużej sceny: 
 
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny ofert (cena – 60%, funkcjonalność techniczna – 50%, długość okresu gwarancji – 10%): 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
kryterium 

cena  
(ilość pkt)  

kryterium 
funkcjonalność  

techniczna 
(ilość pkt) 

kryterium 
długość okres 

gwarancji 
(ilość pkt)  

RAZEM  
(suma pkt)  

1 

 
Polsound Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 40 

 
 
 

50 10 100 

2 

Profi Audio IP 
Zbigniew Pogorzelski 

ul. Pogodna 21 
05-077 Warszawa 

  
oferta odrzucona 

 
 

 
W zakresie części 1 zamówienia oferty złożyło 2 (dwóch) wykonawców (Polsound sp. z o.o., ul. Brukowa 
29, 05-092 Łomianki oraz Profi Audio IP Zbigniew Pogorzelski ul. Pogodna 21 05-077 Warszawa). 
Wybrano ofertę  złożoną przez Wykonawcę: Polsound sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki 
(cena oferty: 776.911,73 zł. brutto). Odrzucono 1 ofertę złożoną przez Wykonawcę: Profi Audio IP 
Zbigniew Pogorzelski ul. Pogodna 21 05-077 Warszawa. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:  
 
Ofertę Wykonawcy Profi Audio IP Zbigniew Pogorzelski odrzucono, ponieważ: 
1) zaoferowane przez ww. Wykonawcę urządzenia nie spełniają następujących parametrów 

określonych w zestawieniu wymaganych parametrów dla urządzeń elektroakustycznych dużej 

sceny - załącznika nr 1.1.G do SWZ: 

a) zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1, producent Lynx Pro Audio, model CLS-28 nie spełnia 

parametrów w zakresie: wagi i głębokości; Zamawiający wymagał: wagi nie większej niż 25 kg i 

głębokości nie większej niż 400 mm, podczas gdy zaoferowany produkt ma parametry 

odpowiednio: waga 27 kg, głębokość 480 mm, 

b) zestaw głośnikowy niskotonowy Typ 1, producent Lynx Pro Audio, model CLS-118S nie spełnia 

parametrów w zakresie: zakresu roboczego częstotliwości, wagi i szerokości kolumny; 



 

 

 

Zamawiający wymagał: zakresu roboczego częstotliwości 40Hz-115Hz, wagi nie większej niż 64 

kg (razem z systemem do podwieszania) i szerokości kolumny do 1010 mm, podczas gdy 

zaoferowany produkt ma parametry odpowiednio: zakres roboczy częstotliwości 30Hz-110Hz, 

waga 81 kg, szerokość kolumny 1200 mm; 

c) zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 2, producent Lynx Pro Audio, model ADP 26 nie 

spełnia parametrów w zakresie: kąta propagacji horyzontalnej i wertykalnej, maksymalnych 

wymiarów i wagi; Zamawiający wymagał by kąt propagacji horyzontalnej i wertykalnej wynosił 

100o z tolerancją +/- 10o, wymiarów (wysokość x szerokość x głębokość) 130 x 420 x 160 mm  

i wagi nie większej niż 8 kg, podczas gdy zaoferowany produkt ma parametry odpowiednio: 

propagacja horyzontalna i wertykalna: 90o i 60o, wymiary: 222 x 530 x 269 mm, waga: 13 kg; 

d) zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 3 nagłośnienia uzupełniającego, producent Lynx Pro 

Audio, model ADP 12M nie spełnia parametrów w zakresie: ilości i średnicy przetworników 

nisko/średniotonowych, kąta propagacji horyzontalnej i wertykalnej, maksymalnych wymiarów 

i wagi; Zamawiający wymagał minimum 2 przetworników nisko/średniotonowych  

o średnicy 5-8”, by kąt propagacji horyzontalnej wynosił 100o z tolerancją +/- 10o, kąt propagacji 

horyzontalnej wynosił 40o z tolerancją +/- 10o, wymiarów (wysokość x szerokość x głębokość) 

500 x 200 x 664 mm i wagi nie większej niż 13 kg, podczas gdy zaoferowany produkt ma 

parametry odpowiednio: 1 przetwornik nisko/średniotonowy o średnicy 12”, propagacja 

horyzontalna 40o i wertykalna 60o, wymiary: 370 x 470 x 554 mm, waga: 20 kg; 

(odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 5) ustawy PZP); 

2) Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu 

funkcjonalności technicznej dla urządzeń/systemów oferowanych w ramach części 1 zamówienia 

sporządzonego według wzoru zawartego w załączniku nr 5.1.C do SWZ oraz kart katalogowych dla 

systemów podwieszania kolumn do zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1 model CLS-

28 i zestawu głośnikowego niskotonowego model CLS-118S, zaś Zamawiający nie przewidział ani w 

ogłoszeniu o zamówienia, ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełniania 

przedmiotowych środków dowodowych (odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy 

PZP).  

Ponadto ww. Wykonawca nie dołączył do oferty podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń 
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożonych przez podmioty na 
zasoby, których powołuje się w niniejszym postępowaniu , tj. Glensound Electronics Ltd (Wielka 
Brytania) i Lynx Pro Audio (Hiszpania), jak również pełnomocnictw zawierających umocowanie do 
złożenia w imieniu tych podmiotów oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2.2 do SWZ (a z 
uwagi na uregulowania zawarte w 128 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP nie zaszły podstawy do wezwania do 
uzupełnienia tych dokumentów). 
 
W zakresie części 1 zamówienia złożono zatem tylko 1 ofertę nie podlegająca odrzuceniu, która spełnia 
wszystkie wymagania określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert w zakresie części 1 
postepowania dokonano zatem zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
 
Część 3 – dostawa i montaż wielostrefowego systemu nagłośnieniowego dużej sceny: 
 
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny ofert (cena – 40%, funkcjonalność techniczna – 50%, długość okresu gwarancji – 10%): 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
kryterium 

cena  
(ilość pkt)  

kryterium 
funkcjonalność  

techniczna 
(ilość pkt) 

kryterium 
długość 
okreus 

gwarancji 
(ilość pkt)  

RAZEM  
(suma pkt)  



 

 

 

1 

 
Konsbud Audio  

sp. z o.o. 
ul. Gajdy 24 

02-878 Warszawa 40 

 
 
 
 

50 10 100 

2 

Profi Audio IP 
Zbigniew Pogorzelski 

ul. Pogodna 21 
05-077 Warszawa 

  
oferta odrzucona 

 
 

 
W zakresie części 3 zamówienia oferty złożyło 2 (dwóch) wykonawców (Konsbud Audio sp. z o.o., ul. 
Gajdy 24, 02-878 Warszawa oraz Profi Audio IP Zbigniew Pogorzelski ul. Pogodna 21 05-077 Warszawa). 
Wybrano ofertę  złożoną przez Wykonawcę: Polsound sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki 
(cena oferty: 328.330,25 zł. brutto). Odrzucono 1 ofertę złożoną przez Wykonawcę: Profi Audio IP 
Zbigniew Pogorzelski ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:  
Ofertę Wykonawcy Profi Audio IP Zbigniew Pogorzelski odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) 
lit. c) ustawy PZP, ponieważ ww. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych, tj. kart katalogowych dla oferowanych urządzeń/systemów, zaś Zamawiający nie 
przewidział ani w ogłoszeniu o zamówienia, ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełniania 
przedmiotowych środków dowodowych. Ponadto ww. Wykonawca nie dołączył do oferty 
podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) złożonych przez podmioty na zasoby, których powołuje się w niniejszym 
postępowaniu , tj. Glensound Electronics Ltd (Wielka Brytania) i Lynx Pro Audio (Hiszpania), jak również 
pełnomocnictw zawierających umocowanie do złożenia w imieniu tych podmiotów oświadczenia o 
treści określonej w załączniku nr 2.2 do SWZ (a z uwagi na uregulowania zawarte w 128 ust. 1 pkt 1) 
ustawy PZP nie zaszły podstawy do wezwania do uzupełnienia tych dokumentów). 
 

W zakresie części 3 zamówienia złożono zatem tylko 1 ofertę nie podlegająca odrzuceniu, która spełnia 
wszystkie wymagania określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert w zakresie części 3 
postepowania dokonano zatem zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
 

Część 4 – dostawa konsolety fonicznej przeznaczonej do specjalistycznych zastosowań teatralnych: 
 

W postępowaniu została złożone 1 oferta, które zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny ofert (cena – 40%, funkcjonalność techniczna – 50%, długość okresu gwarancji – 10%): 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
kryterium 

cena  
(ilość pkt)  

kryterium 
funkcjonalność  

techniczna 
(ilość pkt) 

kryterium 
długość okres 

gwarancji 
(ilość pkt)  

RAZEM  
(suma pkt)  

1 

 
Polsound Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 40 

 
 
 

50 10 100 
 

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Polsound sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki 
(cena oferty: 212.303,28 zł. brutto). 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:  
W zakresie części 4 zamówienia złożono zatem tylko 1 ofertę, która spełnia wszystkie wymagania 
określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert w zakresie części 4 postepowania dokonano zatem 
zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
 
Część 6 – dostawa aparatury niezbędnej do modernizacji i rozbudowy istniejącej bazy 
mikrofonowych systemów bezprzewodowych małej sceny: 



 

 

 

 

W postępowaniu została złożone 1 oferta, które zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny ofert (cena – 60%, funkcjonalność techniczna – 40%,): 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
kryterium 

cena  
(ilość pkt)  

kryterium długość 
okres gwarancji 

(ilość pkt)  

RAZEM  
(suma pkt)  

1 

 
Polsound Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 60 40 100 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Polsound sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki 
(cena oferty: 12.913,82 zł. brutto). 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:  
W zakresie części 6 zamówienia złożono zatem tylko 1 ofertę, która spełnia wszystkie wymagania 
określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert w zakresie części 4 postepowania dokonano zatem 
zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1x Wykonawcy, strona internetowa, miniPortal, 
1x a/a 
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