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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę systemu cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 07.10.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 
 

 
Pytanie 1  
W specyfikacji opisującej parametry nadajników określono w pkt. 1.3.1.3, 1.4.1.3 i 1.5.1.3 : 

"Zasilanie: baterie lub akumulatory typu AA" . Czy dopuszczalne jest stosowanie oprócz 

standardowych ogniw typu AA również pojedynczych, dedykowanych akumulatorów Li-Ion 

zajmujących tą samą przestrzeń bateryjną co 2 baterie typu AA?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza stosowanie pojedynczych dedykowanych akumulatorów Li-Ion 
zajmujących tą samą przestrzeń bateryjną co 2 baterie typu AA. 

 

Pytanie 2 
W specyfikacji opisującej parametry nadajników określono w pkt. 1.3.1.5, 1.4.1.5 i 1.5.1.5 : 

"Kontrola stopnia zużycia baterii lub akumulatora". Jakiego rodzaju kontrola stanu zużycia baterii 

jest wymagana? Czy powinna być ona podawana w godzinach i minutach dla akumulatorów Li-

Ion?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby kontrola stanu zużycia akumulatorów Li-Ion była podawana  

w godzinach i minutach. 
 

Pytanie 3 
W specyfikacji opisującej parametry ładowarek określono w pkt. 1.8.1.2 i 1.9.1.2: "możliwość 

równoczesnego ładowania minimum 20 nadajników "bodypack" i 20 nadajników "do ręki"". Czy 

mamy przez to rozumieć dedykowane ładowarki, które umożliwiają ładowanie akumulatorów 

bezpośrednio w nadajnikach włożonych do ładowarek?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby ładowanie akumulatorów odbywało się bezpośrednio  

w nadajnikach włożonych do ładowarek. 

 

Pytanie 4 
W specyfikacji opisującej parametry akumulatorów określono w pkt. 1.12.1.3: "Dedykowane do 

nadajników akumulatory Li-Ion". Czy oznacza to, że akumulatory maja być produkowane przez 

producenta oferowanych systemów mikrofonów bezprzewodowych?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby akumulatory Li-Ion były produkowane przez producenta 

oferowanych systemów mikrofonów bezprzewodowych . 

 

 



Pytanie 5 
W specyfikacji opisującej parametry wzmacniacza słuchawkowego określono w pkt. 1.12.1.3: 

"Obudowa: 1U Rack". Czy dopuszczalne byłyby rozwiązania o wysokości 2U Rack?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania o wysokości 2U Rack. 
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