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 WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla wybranych żarówek wymienionych w Załączniku  

nr 1 do SIWZ: 

 

1. Pozycje od nr 1 do 3 

Żarówki wymienione w  poz. od nr 1 do 3 muszą współpracować z regulatorami sterującymi 

poziomem natężenia oświetlenia żarowych źródeł światła. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

oferowania zamienników, z uwagi na istniejącą w Teatrze infrastrukturę oświetleniową świateł 

widowni i kuluarów. Z uwagi na zainstalowane w budynkach Teatru  oprawy oświetleniowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania żarówek o innych gabarytach i parametrach 

technicznych, niż wykazano w załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz żarówek.” 

 

 

2. Pozycja nr 17 

Przedmiot zamówienia będzie montowany w profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowicach 

typu MAC 2000 Performance, MAC 2000 Profile, MAC 2000 WASH.  

Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymogi firmy Martin Professional A/S, 

Dania. Z wiedzy zamawiającego wynika, że wymogi producenta spełniają: produkt firmy Philips  

o symbolach MSR 1200 SA/DE Gold oraz produkt firmy Osram o symbolach HTI 1200 W/D7/60 

SharXS. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych innych producentów. 

Produktem równoważnym w ocenie zamawiającego będzie produkt posiadający pozytywną opinię 

producenta profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowic typu MAC 2000 Performance, MAC 

2000 Profile, MAC 2000 WASH, firmy Martin Professional A/S, Dania. 

W przypadku zaoferowania produktu innej firmy niż Philips lub Osram wymagamy przedstawienia 

dokumentu wystawionego przez firmę Martin Professional A/S, Dania dopuszczającego stosowanie 

oferowanego wyrobu w swoich urządzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem prawa  

do zachowania gwarancji na urządzenie i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia). 

Producent scenicznych ruchomych głowic typu MAC 2000 Performance, MAC 2000 Profile, MAC 

2000 WASH firma Martin Professional A/S, Dania zabrania stosowania lamp typu HMI 1200 W/S, 

które są wyposażone w niekodowane końcówki (socket SFc 10-4). Instalacja innego typu lampy 

może spowodować ryzyko dla bezpieczeństwa i uszkodzenie wysoko specjalistycznego urządzenia 

scenicznego. 
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3. Pozycja nr 18 

Przedmiot zamówienia będzie montowany w profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowicach 

typu VARI LITE VL 1000AS.  

Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymogi firmy VARI LITE .  

Z wiedzy zamawiającego wynika, że wymogi producenta spełniają : produkt firmy Philips  

o symbolach MSR 575HR. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych 

innych producentów. Produktem równoważnym w ocenie zamawiającego będzie produkt 

posiadający pozytywną opinię producenta  profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowic typu 

VL 1000 AS, firmy VARI LITE. 

W przypadku zaoferowania produktu innej firmy niż Philips wymagamy przedstawienia dokumentu 

wystawionego przez firmę VARI LITE dopuszczającego stosowanie oferowanego wyrobu  

w swoich urządzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do zachowania gwarancji  

na urządzenie i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia). 

4. Pozycja nr 19 

Przedmiot zamówienia będzie montowany w profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowicach 

typu ROBIN MMX BLADE.  

Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymogi firmy ROBE .  

Z wiedzy zamawiającego wynika, że wymogi producenta spełniają : produkt firmy Philips  

o symbolach MSR Platinium 35. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych 

innych producentów. Produktem równoważnym w ocenie zamawiającego będzie produkt 

posiadający pozytywną opinię producenta  profesjonalnych, scenicznych ruchomych głowic typu 

ROBIN MMX BLADE, firmy ROBE. 

W przypadku zaoferowania produktu innej firmy niż Philips wymagamy przedstawienia dokumentu 

wystawionego przez firmę ROBE dopuszczającego stosowanie oferowanego wyrobu  

w swoich urządzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do zachowania gwarancji  

na urządzenie i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia). 

 

 

 


