
 

 
 

 

Sprawa 2/2020         Warszawa, dnia 25.01.2020 r. 

 
 

Wykonawcy ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 

 
 
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. 

 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść 

pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
PYTANIE 1: 

1.Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać adapter montażowy 
umożliwiający zamontowanie pulpitów rackowych na ścianie lub blacie w następujących 
lokalizacjach: 

a) stanowisko inspicjenta; 
b) stanowisko realizatora multimediów; 
c) stanowisko realizatora oświetlenia; 

d) stanowisko realizatora nagłośnienia monitorowego? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE 2: 

2.Prosimy o potwierdzenie, że w każdej lokalizacji pulpitu interkomowego należy wykonać 
przyłącze linii światłowodowej, a połączenie między przyłączem a pulpitem należy wykonać 

mobilnym kablem światłowodowym? 
 
ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza. 
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PYTANIE 3: 

3.Prosimy o potwierdzenie, że Odtwarzacz muzyki tła (Zał. 9 TABELKA nr 1 lp. 12) ma być 
zamontowany w szafie sprzętowej w pomieszczeniu rozdzielni, a wyzwalanie utworów ma 
być możliwe z dowolnego pulpitu klawiszami. 

 
ODPOWIEDŹ: 

Urządzenie ma być zamontowane w szafie, ale wyzwalanie muzyki ma być możliwe tylko z 
jednego pulpitu. 
 

PYTANIE 4: 
4. Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacja szafy sprzętowej to rozdzielnia 
główna (pomieszczenie z rozdzielnicą zasilania nagłośnienia)? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza. 

 
PYTANIE 5: 
5.Prosimy o potwierdzenie, iż sygnał zlecenia na scenę, o którym mowa w zdaniu: „Do 

rozgłaszania komunikatów na scenę wykorzystane zostaną będące na wyposażeniu 
Zamawiającego stałe monitory odsłuchowe. Sygnał do ww. monitorów zostanie podany za 
pomocą interfejsu połączeniowego oraz separatora sygnałów liniowych”. należy 

doprowadzić do wzmacniacza D12 zamontowanego w szafie sprzętowej w pomieszczeniu 
„Amplifikatornii”? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza. 

 
PYTANIE 6: 
6.Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zadania należy wykonać zasilenie szafy sprzętowej 

w pomieszczeniu rozdzielni (pomieszczenie z rozdzielnicą zasilania nagłośnienia) z 
rozdzielnicy RG, w której Zamawiający udostępni wolne zabezpieczenie? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza. 
 

PYTANIE 7: 
7.Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymaganiem określonym w SIWZ „umożliwienia 
bezproblemowego przesyłu sygnału audio pomiędzy systemem nagłośnienia i systemem 

interkomowym” w ramach zadania należy wykonać dodatkową pętlę światłowodową w sieć 
dystrybucji sygnałów audio - Optocore (pomiędzy konsoletami dźwiękowymi, a 
amplifikatornią - w obecnej konfiguracji systemu brak jest możliwości dołączenia kolejnego 

urządzenia do istniejącej pętli)? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza z uwzględnieniem mobilnych kabli połączeniowych od paneli 

przyłączeniowych do konsolet. 

PYTANIE 8: 

8.Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w OPZ 
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„Cyfrowy standard audio oparty o sieć Ethernet kompatybilny z zastosowaną siecią 

cyfrową” należy rozumieć, że ma być zastosowany protokół zgodny z 
zastosowaną interkomową siecią cyfrową tj. zgodny z protokołem komunikacji audio między 
jednostką centralną, a pulpitami? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE 9: 

9.Prosimy o potwierdzenie, że określenie „budowa modułowa” należy rozumieć iż 
zamawiający wymaga aby jednostka centralna posiadała sloty do montażu kart z portami 
analogowymi lub portami cyfrowymi lub portami do komunikacji z pulpitami interkomowymi. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza. 

 
PYTANIE 10: 
10.Prosimy o potwierdzenie, że zapis w OPZ: 

 „Po wykonaniu instalacji oraz uruchomieniu systemu Zamawiający wymaga 
przeprowadzenia pomiarów certyfikowanych dla wszystkich złączy, wykonanych połączeń 
oraz instalacji przy obecności przedstawiciela Zamawiającego”. 

Należy rozumieć, że Zamawiający będzie wymagał pomiarów instalacji i przewodów 
ułożonych na stałe od przyłącza do złącza w szafie sprzętowej w zakresie:  

a)     Dla linii światłowodowych: pomiar reflektometryczny 
b)     Dla linii audio analogowych: pomiar prawidłowości połączenia 
c)     Dla linii skrętkowych: sprawdzenie zgodności z wymaganą kategorią  

d)     Dla linii głośnikowych 100V: pomiar impedancji z zamontowanymi głośnikami 
e)     Dla linii zasilających 230V: pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar rezystancji 
izolacji. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, dla linii skrętkowych sprawdzenie zgodności z kategorią z 

uwzględnieniem wszelkich połączeń pośrednich, złączy oraz z uwzględnieniem pasma 
transmisyjnego wymaganego dla standardu sygnału i kategorii. 
 

PYTANIE 11: 
11.  Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w SIWZ o regulacji natężenia dźwięku dla każdego z 
głośników indywidualnie dotyczy nowo dostarczanych urządzeń Zestaw głośnikowy 

100V (Zał. 9 TABELKA nr 1 lp. 13), a nie dotyczy rozbudowy urządzeń będących na 
wyposażeniu Teatru? 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza. 

 
PYTANIE 12: 
12.  Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń 

radiowych wymienionych w pozycji Interfejs połączeniowy z systemem łączności 
bezprzewodowej wraz ze stacjonarnymi bezprzewodowymi stacjami roboczymi (Zał. 9 
TABELKA nr 1 lp. 20) jest poza zakresem Wykonawcy oraz Zamawiający na etapie realizacji 

przekaże Wykonawcy niezbędne parametry umożliwiające skomunikowanie nowych 
urządzeń z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Teatru? 
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OPOWIEDŹ: 
Zamawiający posiada licencję. 
 

PYTANIE 13:  
13.  Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w okresie realizacji będzie mógł prowadzić 

prace w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16.30? Natomiast jeśli wystąpią ograniczenia w 
prowadzeniu prac, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o okres 
trwania ograniczenia w prowadzeniu prac zgodnie treścią §8 ust. 3 i ust. 4 

 
ODPOWIEDŹ: 
Wykonawca będzie pracował z godnie z Planem Pracy Artystycznym Teatru Muzycznego 

Roma. Zamawiający nie wydłuży czasu wykonania. Godziny prac będą ustalane na bieżąco 
z Zamawiającym. 
 

PYTANIE 14: 
14.  Czy koszty związane z integracją z systemem SAP, DSO, OPTOCORE wynikające z 
konieczności skorzystania z usług firm obsługujących te systemy znajdują się po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Te koszty będą po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien przygotować oertę biorąc pod 
uwagę te koszty. 

 
PYTANIE 15: 
15.  Prosimy o potwierdzenie, że zapis w umowie § 5 ust. 5 należy rozumieć, że jeśli 

wykonawca w ciągu 12 godzin od zgłoszenia usterki przywróci system do użytkowania np. 
przez dostarczenie równoważnego urządzenia umożliwiającego nieprzerwaną prace systemu 
na czas naprawy wadliwego elementu Zamawiający uzna za wypełnienie zobowiązania 

Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w terminie 12 godzin w urządzeniu 
dostarczonym w ramach zamówienia.  
Jedynie wady i usterki Systemu, których ze względów technologicznych nie można usunąć 

w tym czasie mogą zostać usunięte poprzez wymianę wadliwego elementu Systemu na taki 
sam element (również w ciągu 12 godzin). 
 

PYTANIE 16: 
16.  Wnosimy o zmianę zapisu w umowie § 3 ust. 4 i ust. 5 tak, aby Zamawiający miał prawo 
do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku gdy wykonawca nie usunie 

nieprawidłowości. 
 

ODPOWIEWDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
PYTANIE 17: 

17.  Wnosimy o skrócenie terminu w § 3 ust. 5 do 3 dni od zakończenia testów 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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PYTANIE 18: 

18.  Wnosimy o zmianę zapisu w umowie § 5 ust. 7, tak aby okres gwarancji ulegał 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych, w przypadku gdy 
wykonawca nie dostarczy urządzeń zastępczych na czas napraw gwarancyjnych. 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
PYTANIE 19: 

19.  Wnosimy o zmianę zapisu w umowie § 5 ust. 13, tak aby przed przystąpieniem do 
samodzielnej naprawy lub wymiany przedstawiciel Zamawiającego powiadomił Wykonawcę, 
a prowadzone czynności przez Zamawiającego były zgodne z instrukcją obsługi 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
PYTANIE 20: 
20.  Wnosimy o wykreślenie zapisu w umowie § 6 ust. 4 w całości. Inne zapisy umowy 

regulują uprawnienia zamawiającego w przypadku rozwiązania umowy i dochodzenia 
roszczeń 
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
PYTANIE 21: 
21.  Wnosimy o zmianę w § 7 ust. 1 pkt. 2 wysokości kary umownej na 0,3% 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
 


