
 

 

 

 

Sprawa 2/2020                  Warszawa, dnia 31.01.2020 r. 

 
 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. DOSTAWA, 

MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ WYKONANIE INSTALACJI W OPARCIU O 

INFRASTRUKTURĘ ŚWIATŁOWODOWĄ SYSTEMU KOMUNIKACJI 

INTERKOMOWEJ DEDYKOWANEJ DO OBSŁUGI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W 

TEATRZE MUZYCZNYM ROMA. 

 
 

Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. 

poz. 1843 – tekst jednolity) unieważnił przedmiotowe postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy, z powodu, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. ProfiAudio IP, ul. Żagańska 1 budynek ABB, 04-713 Warszawa (cena 596 550,00 zł), 
2. M. Ostrowski Sp.j., al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław (cena 943 656,00 zł), 
3. Audio Plus Sp. z o.o., ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki (cena 822 870,00 zł). 
 
Oferty ww. Wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 
powodu, iż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający odrzucił następujące oferty: 
 
1. ProfiAudio IP: 
 
Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu 
 
punkt 1 Jednostka centralna 
Wykonawca zaoferował jednostkę centralną składającą się z dwóch urządzeń Merging Horus 
i Beatrice STYX, niniejsze urządzenia nie spełniają wymagań Zamawiającego w 
następujących zakresach: 
- jednostka centralna wyposażona w redundantną kartę zarządzającą oraz redundantne 
zasilanie; 
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- co najmniej 8 portów GPIO,  
- możliwość wymiany kart wejściowo-wyjściowych oraz zasilaczy w trybie hot-swapp, 
Jednocześnie na podstawie przedłożonych kart katalogowych stwierdzono że niniejsze 
urządzenia stanowiąc wspólny zestaw nie spełniają wymogów zawartych w OPZ. Urządzenie 
Merging Horus nie jest produkowane przez firmę GlenSound. Wymóg niniejszy został 
zawarty w SIWZ  - strona 4  Jednostka centralna systemu interkomowego i wszystkie panele 
abonenckie muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić spójną całość. 
 
punkt 2 Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 1 (pulpit inspicjenta) 
Wykonawca nie dostarczył karty katalogowej do niniejszego urządzenia. Zamawiający na 
podstawie strony www producenta stwierdził iż rzeczony panel nie występuje w aktualnej 
ofercie. 
 
punkt 3  Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
- wyświetlacz LCD. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. 
- możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów 
komunikacji. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. 
- każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie 
do danego kanału, nasłuch danego kanału. 
Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji, 
a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ. 
 
punkt 4  Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
- wyświetlacz LCD. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. Brak niniejszej cechy jest znacznym upośledzeniem 
funkcjonalności całego systemu gdyż ogranicza możliwość korzystania z urządzeń w 
warunkach typowych dla sceny to jest półmroku i ograniczonej widoczności. 
- możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów 
komunikacji. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.  
- każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie 
do danego kanału, nasłuch danego kanału. 
Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji, 
a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ. 
- wyposażony w interfejs GPIO. 
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Wykonawca zaoferował pulpit bez interfejsu GPIO - to znaczy nie umożliwiającego realizacji 
niniejszej funkcji. Weryfikacja została dokonana na podstawie przedłożonej karty 
katalogowej i potwierdzona za pomocą strony internetowej producenta. 
 
punkt 5  Przewodowy pulpit interkomowy naścienny 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
- wyświetlacz LCD. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. Brak niniejszej cechy jest znacznym upośledzeniem 
funkcjonalności całego systemu gdyż ogranicza możliwość korzystania z urządzeń w 
warunkach typowych dla sceny to jest półmroku i ograniczonej widoczności. 
- możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów 
komunikacji. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków 
komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.  
- każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie 
do danego kanału, nasłuch danego kanału. 
Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji 
a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ. 
- wyposażony w interfejs GPIO. 
Wykonawca zaoferował pulpit bez interfejsu GPIO - to znaczy nie umożliwiającego realizacji 
niniejszej funkcji. Weryfikacja została dokonana na podstawie przedłożonej karty 
katalogowej i potwierdzona za pomocą strony internetowej producenta. 
 
punkt 6  Zestaw głośnikowy 100V 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
Wykonawca zaoferował aktywny zestaw głośnikowy co jest niezgodne z OPZ - wymagane 
było zaoferowanie głośnika mogącego pracować w technologii 100V w jakiej zrealizowana 
jest instalacja rozgłoszeniowa Teatru. 
 
punkt 7  Procesor wielozadaniowy 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
Jako procesor Wykonawca zaoferował zestaw składający się z dwóch urządzeń  Merging 
Horus i Beatrice STYX. Analiza kart katalogowych i weryfikacja na stronach producentów nie 
potwierdziła występowania w niniejszych urządzeniach następujących funkcji: 
Wyposażona w filtry EQ, procesory dynamiki oraz linie opóźniające co jest niezgodne z OPZ. 
 
punkt 9  Mikrofon nasłuchu akcji sceny 
Wykonawca nie załączył żadnej karty katalogowej, którą można byłoby uznać za dokument 
potwierdzający minimalne oczekiwane parametry niniejszego urządzenia. Ponadto w opisie 
instalacji Wykonawca nie wymienia żadnej nazwy i/lub symbolu, który można byłoby 
zinterpretować jako mikrofon o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.  
 
punkt 10  Interfejs połączeniowy sieci Optocore 
Wykonawca zaoferował interfejs umożliwiający podłączenie się do portów MADI konsolet co 
nie jest zgodne z OPZ. Zamawiający wymagał: 
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- interfejs służący do połączenia sieci audio Optocore - będącej na wyposażeniu 
Zamawiającego - z zastosowanym systemem interkomowym. 
Urządzenie Merging Horus zaoferowane przez Wykonawcę nie jest wyposażone w interfejs 
Optocore co jest niezgodne z OPZ. Ponadto Zamawiający wymagał by interfejs 
był  Wyposażony w interfejs RS-485 oraz USB  Redundantne zasilanie - Na podstawie 
przedłożonej karty katalogowej można jednoznacznie stwierdzić iż niniejsze urządzenie nie 
jest wyposażone w interfejs RS-485, USB oraz nie ma możliwości redundantnego zasilania 
co w jednoznaczny sposób jest niezgodne z OPZ. 
 
Zamawiający zweryfikował na podstawie przedstawionych kart katalogowych parametry 
podlegające ocenie merytorycznej w kryterium funkcjonalność technologiczna i stwierdził co 
następuje: 
 
Punkt 1 
Brak potwierdzenie istnienia funkcjonalności za pomocą karty katalogowej. 
Oferta otrzyma 10 punktów, jeżeli pulpity będą miały funkcję redukcji echa akustycznego 
(AEC)  na podstawie karty katalogowej stwierdzono brak niniejszej funkcjonalności. 
 
Punkt 2 
Oferta otrzyma 5 punktów, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał 
wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością 
przesłania do niego dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej  na podstawie karty 
katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności. 
 
Punkt 3 
Oferta otrzyma 5 punktów, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał 
wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością 
przesłania dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej na podstawie karty 
katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności. 
 
Punkt 4 
Oferta otrzyma 2 punkty, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał 
wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością 
przesłania dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej  na podstawie karty 
katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności. 
 
Punkt 5 
Oferta otrzyma 8 punkty, jeżeli urządzenie będzie posiadało wbudowany wejście GPI 
sterowane stykiem bezpotencjałowym. 
Na podstawie karty katalogowej stwierdzono wystąpienie funkcjonalności. 
 
Wykonawca zaznaczył w ofercie, że oferowany sprzęt posiada wszystkie ww. 
funkcjonalności. W związku z powyższym dokonano weryfikacji oświadczenia Wykonawcy 
dotyczącego wystąpienia funkcjonalności technicznej. Oświadczenie w ofercie będące 
podstawą oceny ofert nie odzwierciedla stanu faktycznego i treści oferty. Wykonawca podał 
w formularzu oferty parametry niezgodne z prawdą. 
 
2. M. Ostrowski Sp.j.: 
 
Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu. 
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punkt 1  Jednostka centralna 
Zamawiający wymagał  Co najmniej 10 portów GPIO. Wykonawca w wykazie oferowanego 
sprzętu umieścił informację Co najmniej 8 portów GPIO. 
 
punkt 3  Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
 
punkt 4  Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
 
punkt 5  Przewodowy pulpit interkomowy naścienny 
Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań: 
- co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji 
interkomowej. 
Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ 
oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna. 
 
3. Audio Plus Sp. z o.o.:  
 
Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu 
 
punkt 1  Jednostka centralna 
Zamawiający wymagał  Co najmniej 10 portów GPIO. Wykonawca w wykazie oferowanego 
sprzętu umieścił informację Co najmniej 8 portów GPIO. 
 
punkt 3  Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2 
Wykonawca dokonał błędnego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia (zweryfikowano 
na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty katalogowej inaczej 
oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność urządzenia z karty 
katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność między modelem 
oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne oznaczenie 
urządzeń). 
 
punkt 4  Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący 
Wykonawca dokonał omyłkowego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia 
(zweryfikowano na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty 
katalogowej inaczej oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność 
urządzenia z karty katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność 
między modelem oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne 
oznaczenie urządzeń). 
 
punkt 5  Przewodowy pulpit interkomowy naścienny 
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Wykonawca dokonał omyłkowego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia 
(zweryfikowano na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty 
katalogowej inaczej oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność 
urządzenia z karty katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność 
między modelem oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne 
oznaczenie urządzeń). 
 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że dwie spośród trzech ofert przekroczyły 

kwotę, którą Zamawiający był w stanie przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. 783 773,84 zł brutto. 

  


