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Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 8/2017 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę urządzeń nagłośnieniowych i  studyjnych,  

interkomowych oraz   multimedialnych 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniach 3 i 4 kwietnia 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące 

pytania do treści SIWZ: 
 

 
Pytanie 1  
1) Dotyczy część 1, punkt 1.2.3 
„Czy Zamawiający zaakceptuje mikrofony w których, impedancja wzmacniacza jest mniejsza od 40 Ω ?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zaakceptuje mikrofony, w których impedancja jest mniejsza od 40 Ω. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany następującego parametru  

w Załączniku nr 1 do SIWZ: 

a) Załącznik nr. 1 poz. 1.2.3 Impedancja: <40 Ω 

 

Pytanie 2 

„Prosimy o przedłużenie terminu realizacji dostaw do dwóch miesięcy od podpisania umowy. 

Czas dostawy niektórych pozycji przedmiotu zamówienia wynosi bowiem 2 miesiące 

a nie są one aktualnie dostępne w magazynach dystrybutorów.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przedłuża termin realizacji dostawy dla części pierwszej postępowania na okres 

60 dni kalendarzowych. 
 

Pytanie 3 

„Czy zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne o parametrach określonych  

w załączniku (Porównanie parametrów.docx). Pytanie dotyczy urządzeń opisanych  

w pozycjach 2 i 4 opisu przedmiotu zamówienia dla zadania I (pierwszego).” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub wyższych. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany następujących parametrów  

w Załączniku nr 1 do SIWZ: 

a) Załącznik nr. 1 poz. 4.1.1 Moc znamionowa: min 70W 

b) Załącznik nr. 1 poz. 4.1.4 Impedancja nominalna: 8 Ω, 4 Ω 

 

Pytanie 4 

„Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu złożonego z kilku urządzeń (tj. dwóch 

kontrolerów oraz jednego tabletu) - jeśli urządzenia te w pełni spełniają parametry podane  

w OPZ? (Chodzi o pozycję nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania I)” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu złożonego z kilku urządzeń jeśli urządzenia 

te w pełni spełniają parametry podane w OPZ. 

 

Pytanie 4 

„Czy w zestawieniu  para stereofoniczna mikrofonów studyjnych - 2 kpl. w przetargu zadanie 

1 chodzi  o  jedną parę mikrofonów, dwa mikrofony, czy dwie pary mikrofonów  czyli cztery 

mikrofony ?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje zaoferowania dwóch kompletów mikrofonów. W skład jednego 

kompletu powinny wchodzić dwa niezależne sparowane mikrony. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany następującego parametru 

w Załączniku nr 1 do SIWZ:  

a) Załącznik nr. 1 poz. 1.1.1 Typ mikrofonu: para stereofoniczna składająca się z dwóch 

niezależnych wzmacniaczy i kapsuł w jednym komplecie. 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

Mariusz Maszewski  

Główny Akustyk w TN 

 


