
 

 

Teatr Narodowy                                                                       Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 7/2015 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę projektorów wideo z wyposażeniem. 

 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„W związku z w/w postępowaniem firma (…) informuje, że projektory spełniające parametry 

techniczne opisane w siwz w chwili obecnej są widoczne na stronie producenta, ale zostały 

one wycofane ze sprzedaży czyli nie są dostępne. 

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza porównywalne 

urządzenie, w którym są inne niżej wymienione parametry niż te opisane w siwz: 

Minimalny kontrast - 2.500:1 

Obiektyw (standardowy): 

b/ minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 1,7 - 

2,6:1 Właściwości: 

a/ minimalna korekcja geometrii - +125% - 50% (pionowa) 

+/- 20% (pozioma) 

1.4 dodatkowe teleobiektywy 

1. minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 2,5 - 

3,8:1” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach: 

1. Minimalny kontrast:      2.500:1 (Załącznik nr. 1, pkt. 1.1.1 poz. 5) 

2. Minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu :  

1,7 - 2,6:1 

(Załącznik nr.1 , pkt. 1.1.1 poz. 10) 

3. Minimalny zakres współczynnika odległości do podstawy wyświetlanego obrazu - 

2,5 - 3,8:1 

(Załącznik nr. 1, pkt. 1.4.1 poz. 1) 

 

Parametr minimalna korekcja geometrii  (Załącznik nr.1, pkt. 1.1.1 poz. 12a) dotyczy 

funkcji „keystone”. W ocenie Zamawiającego pytanie w tej części dotyczy funkcji  

korekcji położenia obrazu tj. „lens offset” która nie była wyspecyfikowana. 

 

 

 

 



Pytanie nr 2: 

„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia samej karty wejściowej czy również montażu i 

konfiguracji w serwerze wideo?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga montażu i konfiguracji w serwerze wideo karty wejściowej  

wyspecyfikowanej w Załączniku nr. 1, pkt. 3. 

 

 

 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy montaż karty wejściowej SDI musi być wykonany przez autoryzowany serwis 

producenta urządzenia?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby montaż i konfiguracja  karty wejściowej SDI 

wyspecyfikowanej w Załączniku nr. 1, pkt. 3,  wykonana została przez autoryzowany 

serwis producenta urządzenia 
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