
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.22.2022.PCh Warszawa, 22.08.2022 r. 

 
 
 

do Wykonawców 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu wideo na Sali 

konferencyjnej 
 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ: 
 
 
Pytanie nr 1 
Odpowiedzi na zapytanie dotyczy SWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  pkt.1 DOŚWIADCZENIE. 

Czy Zamawiający dopuści złożenie potwierdzenia należytego wykonania co najmniej trzech (3) zamówień 
zgodnych z wymogiem co do zakresu, z jednoczesnym wydłużeniem okresu do ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert? 
UZASADNIENIE: Trwająca pandemia COVID-19 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wpłynęła znacząco na zmniejszenie ilości zamówień w charakterze wymaganym przez Zamawiającego. Tym samy 
utrudnione jest potwierdzenie spełnienia warunków dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
Odpowiedź 
Zmiana SWZ nr 1 
W odpowiedzi Zamawiający zmienia SWZ.  
Zdanie czwarte w pkt VIII. 1 zostaje zmienione: 
Z: Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, gdy wartość części zrealizowanej wyniesie co najmniej 500 000 zł brutto. 
 
Na: Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, gdy wartość części zrealizowanej wyniesie co najmniej 300 000 zł brutto. 

 
Analogicznie zostaje zmieniony załącznik nr 8 do SWZ. 
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Pytanie nr 2 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  pkt.1 
DOŚWIADCZENIE). 

Czy Zamawiający dopuści złożenie potwierdzenia należytego wykonania co najmniej trzech (3) zamówień w 
okresie 3 lat przed upływem terminu składania z jednoczesnym zmniejszeniem wymaganej wartości do kwoty 300 
000 zł brutto (trzysta tysięcy) każde? 
UZASADNIENIE: Trwająca pandemia COVID-19 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wpłynęła znacząco na zmniejszenie ilości zamówień w charakterze wymaganym przez Zamawiającego. Tym samy 
utrudnione jest potwierdzenie spełnienia warunków dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
Odpowiedź 
TAK. Patrz odpowiedź na pytanie 1. 

 
 

Pytanie nr 3 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pkt.1 Dostawa projektów budowlanych i 
elektrycznych instalacji Systemu. 

Czy Zamawiający wydłuży co najmniej do 30 dni termin dostawa projektów budowlanych i elektrycznych instalacji 
Systemu, o których mowa w pkt 4.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ)? 
UZASADNIENIE: Specyfika i złożoność wymagań oraz konieczność koordynacji praz z Zamawiającym jak i 
uzgodnień z konserwatorem zabytków wymaga stosowanego wydłużenia terminu. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu do 30 dni. 
 
Zmiana SWZ nr 2 
W pkt VI. 1 SWZ, w pkt 5.1 OPZ, w ppkt 7.5.3 OPZ, w ppkt 7.6.7 OPZ, w § 2 ust. 2 wzoru umowy, 15-dniowy termin 
zostaje zastąpiony 30-dniowym. 

 
 

Pytanie nr 4 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.3. Wyświetlająca obraz o jasności minimalnej 800 nitów. 

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu ofertę na ekran LED nr 1 o jasności 500 nitów i trybie HDR 
pozwalającym na znaczne ograniczenie zużycia prądu, w którym ekran osiąga punktowo do 1000 nitów? 
UZASADNIENIE: Wymóg jasności minimalnej 800 nitów nie jest adekwatny do zastosowań wewnątrz budynków i 
pomieszczeń o charakterze biurowym. Powyższy wymów spowoduje konieczność instalacji z ograniczoną 
jasnością tak aby nie oślepiać osób siedzących w pobliżu ekranu LED 1. Proponowana jasność 500 nitów jest 
adekwatna do naświetlenia standardowych pomieszczeń i odpowiada normom w tym zakresie. Niższa jasność przy 
zastosowaniu trybu HDR ang. High Dynamic Range) powoduje, że powstały na ekranie LED obraz jest w zakresie 
jasności (luminancji) porównywalny do zakresu jasności widzianego przez człowieka.   
 
Odpowiedź 
TAK. Intencją Zamawiającego był wymóg minimum 800 nitów, więc produkt posiadający punktowo 1000 nitów 
spełnia parametr. 
 

 
Pytanie nr 5 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.6. Maksymalne pobór prądu – 2 kW. 

Czy Zamawiający dopuści maksymalny pobór prądu na poziomie 2,5 kW? 
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UZASADNIENIE: W związku z zamiarem zaoferowania ekranu LED wyposażonego w technologię HDR 
maksymalny pobór prądu wzrośnie proporcjonalnie do oferowanej jasności. Maksymalny pobór prądu 
wykorzystany jest jedynie w momencie włączanie ekranu LED a potem spada. 
 
Odpowiedź 
TAK.  
 
Zmiana SWZ nr 3 
Dotychczasowy p.pkt 7.1. 6 zostaje zmieniony 
Z: Maksymalny pobór prądu – 2kW 
Na Maksymalne pobór prądu – 3kW 
 
 
Pytanie nr 6 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.7. Maksymalne obciążenie cieplne generowane przez ściankę – 7 000 BTU. 

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie cieplne generowane przez ściankę na poziomie 8200 BTU? 
UZASADNIENIE: W związku z zamiarem zaoferowania ekranu LED wyposażonego w technologię HDR obciążenie 
cieplne generowane przez ściankę wzrośnie proporcjonalnie do oferowanej jasności. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie cieplne generowane przez ściankę na poziomie 8500 BTU. 

 
Zmiana SWZ nr 4 
Pkt 7.1.7 OPZ zostaje zmieniony  
Z: Maksymalne obciążenie cieplne generowane przez ściankę – 7000 BTU, 
Na: Maksymalne obciążenie cieplne generowane przez ściankę – 8500 BTU. 

 
 

Pytanie nr 7 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.10. Ściana musi tworzyć jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, 
gwarantującą łączenie poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających 
jak i sygnałowych. 

Czy Zamawiający dopuści ekran który nie będzie tworzyć jednolitej powierzchni zarówno z tyłu, gwarantującą 
łączenie poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i 
sygnałowych? 
UZASADNIENIE: Wymóg odnosi się do ekranów tzw. OUTDOOROWYCH (zewnętrznych) i/lub RENTALOWYCH 
(wynajmowanych) gdzie wymagana funkcjonalność zwiększa odporność IPyz, przyspiesza instalacje i poprawia 
wizualny wygląd ekranu w przypadku zastosowania w otwartej przestrzeni publicznej np. podczas koncertów, 
transmisji telewizyjnych ect. Pożądana funkcjonalność zwiększa koszt a jej zastosowanie w stałej instalacji 
przyściennej wydaje się nie mieć zastosowania. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ściankę bez jednolitej powierzchni z tyłu, pod warunkiem braku widocznych kabli 
zasilających i sygnałowych.  
 
Zmiana SWZ nr 5 
Pkt 7.1.10 zostaje zmieniony 
Z: Ściana musi tworzyć jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, gwarantującą  łączenie 
poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i sygnałowych, 
Na: Ściana musi tworzyć jednolitą powierzchnię z przodu, gwarantującą łączenie poszczególnych elementów 
ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i sygnałowych. 
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Pytanie nr 8 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.11. Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej 
ją ramki w której znajdywać się będą wszystkie dodatkowe połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka 
ta musi stanowić element dostarczony przez jej producenta. 

Czy Zamawiający dopuści estetyczną, uzgodnioną ramkę stanowiącą element dostarczony przez wykonawcę i 
zatwierdzony przez jej producenta? 
UZASADNIENIE: W przypadku instalacji w warunkach sali konferencyjnej zmawiającego niezbędne będzie 
zastosowanie dodatkowej ramki przysłaniającej konstrukcję wsporczą oraz blendy pomiędzy ekranem a zabudową 
meblową.   
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ramkę pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia jej wyglądu z Zamawiającym. 
 
Zmiana SWZ nr 6 
Pkt 7.1.11 zostaje zmieniony 
Z: Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją ramki w której znajdywać się będą 
wszystkie dodatkowe  połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka ta musi stanowić element dostarczony 
przez jej producenta, 
Na: Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją ramki w której znajdywać się 
będą wszystkie dodatkowe połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka ta musi zostać wcześniej 
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 
 

Pytanie nr 9 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.12. Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni 
pokrywającej minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ekranu z zachowaniem tolerancji +/- 0,5% pożądanego parametru? 
UZASADNIENIE: W ocenie oferenta tolerancja +/- 0,5% pożądanego parametru nie wpłynie znacząco na jakość 
oferowanego rozwiania. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ścianę charakteryzującą się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej 
minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB z tolerancja +/- 
0,5%. 
 
Zmiana SWZ nr 7 
Pkt 7.1.12 zostaje zmieniony 
Z: Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej minimalnie 99 % 
przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB, 
Na: Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej minimalnie 99 % 
przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB z zachowaniem tolerancji tych 
parametrów +/- 0,5%. 

 
 

Pytanie nr 10 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.13. W celu zachowania maksymalnych kątów widzenia diody tworzące 
pojedyncze piksele muszą posiadać idealnie płaską powierzchnię soczewki. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z żądania powyższego parametru na poczet określenia minimalnych kątów 
wyświetlania całego ekranu LED? 
UZASADNIENIE: Sposób osiągania maksymalnych kątów widzenia diody jest indywidulnym rozwiązaniem, 
charakterystycznym dla danego producenta. Z punktu widzenia Zmawiającego oczekiwanym parametrem powinny 
być osiąganie kąty widzenia. 
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Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ekran LED o minimalnym kącie widzenia 150 stopni. 

 
Zmiana SWZ nr 8 
Pkt 7.1.13 zostaje zmieniony 
Z: W celu zachowania maksymalnych kątów widzenia diody tworzące pojedyncze piksele muszą posiadać 
idealnie płaską powierzchnię soczewki, 
Na: Ekran LED musi posiadać minimalne kąty widzenia: 150° w pionie i 150° w poziomie. 

 
 

Pytanie nr 11 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.14. Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem oraz jedną 
kartą odbiorczą znajdującą się w pojedynczej obudowie. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt gdzie w jednym kabinecie (obudowie) obsługującym kilka kart 
pikselowych. Natomiast sam kabinet (obudowa) może posiadać jeden zasilacz bądź dodatkowo zasilacz 
redundantny? Oraz rezygnację z wymogu ilości kart odbiorczych? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg, sugeruje iż zamawiający oczekuje ekranu LED w starszej, mało 
powszechnej technologii gdzie na każdy kabinet (obudowę) stosowało się  karty odbiorcze. Nowocześniejsze 
rozwiązania oparte są na komunikacji procesor obraz <-> ekran LED magistralą danych. W takim przypadku nie 
występuje pojęcie kart odbiorczych. Mówimy jedynie o technologii wydłużania długości trasy magistrali danych za 
pomocą np. technologii HDbaseT. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza kabinet obsługujący kilka kart pikselowych lub inną  technologię zapewniającą 
podobny poziom redundancji zasilania.  

 
Zmiana SWZ nr 9 
Pkt 7.1.14 zostaje zmieniony 
Z: Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem oraz jedną kartą odbiorczą znajdującą 
się w pojedynczej obudowie, 
Na: Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem lub inną technologią zapewniającą podobny 
poziom redundancji zasilania. 

 
 

Pytanie nr 12 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.15. Zestaw ściany LED powinien składać się z następujących elementów: c) 
Belka zasilająca 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nie posiadający belki zasilającej? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg, sugeruje iż zamawiający oczekuje ekranu LED technologii rentalowej, 
eventowej lub outdoorowej  tym samy droższej i technicznie niedostosowanej do wymogu projektu. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem rozwiązania pozwalającego w podobny sposób kontrolować 
zasilanie ekranu. 

 
Zmiana SWZ nr 10 
Pkt 7.1.15 litc. c) zostaje zmieniony 
Z: Belka zasilająca, 
Na: Belka zasilająca lub rozwiązanie pozwalające w podobny sposób kontrolować zasilanie ekranu. 
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Pytanie nr 13 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.15. Zestaw ściany LED powinien składać się z następujących elementów: e) 
Ramka okalająca, 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nie posiadający ramki okalającej? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg jest sprzeczny z koniecznością wykonania dodatkowej zabudowy 
okalającej w ramach wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

 
 

Pytanie nr 14 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.1.3. Wyświetlająca obraz o jasności minimalnej 800 nitów. 

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu ofertę na ekran LED nr 1 o jasności 600 nitów i trybie HDR 
pozwalającym na znaczne ograniczenie zużycia prądu, w którym ekran osiąga punktowo do 1200 nitów? 
UZASADNIENIE: Wymóg jasności minimalnej 800 nitów nie jest adekwatny do zastosowań wewnątrz budynków i 
pomieszczeń o charakterze biurowym. Powyższy wymów spowoduje konieczność instalacji z ograniczoną 
jasnością tak aby nie oślepiać osób siedzących w pobliżu ekranu LED 1. Proponowana jasność 600 nitów jest 
adekwatna do naświetlenia standardowych pomieszczeń i odpowiada normom w tym zakresie. Niższa jasność przy 
zastosowaniu trybu HDR ang. High Dynamic Range) powoduje, że powstały m ekranie LED obraz jest w zakresie 
jasności (luminancji) porównywalny do zakresu jasności widzianego przez człowieka.   
 
Odpowiedź 
TAK. Intencją Zamawiającego był wymóg minimum 800 nitów, więc produkt posiadający punktowo 1200 nitów 
spełnia parametr. 

 
 

Pytanie nr 15 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.9. Ściana musi tworzyć jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, 
gwarantującą łączenie poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających 
jak i sygnałowych. 

Czy Zamawiający dopuści ekran który nie będzie tworzyć jednolitej powierzchni zarówno z tyłu, gwarantującą 
łączenie poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i 
sygnałowych? 
UZASADNIENIE: Wymóg odnosi się do ekranów tzw. OUTDOOROWYCH (zewnętrznych) i/lub RENTALOWYCH 
(wynajmowanych) gdzie wymagana funkcjonalność zwiększa odporność IPyz, przyspiesza instalacje i poprawia 
wizualny wygląd ekranu w przypadku zastosowania w otwartej przestrzeni publicznej np. podczas koncertów, 
transmisji telewizyjnych ect. Pożądana funkcjonalność podraża koszt a jej zastosowanie w stałej instalacji 
przyściennej wydaje się nie mieć zastosowania. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ściankę bez jednolitej powierzchni z tyłu, pod warunkiem braku widocznych kabli 
zasilających i sygnałowych. 

 
Zmiana SWZ nr 11 
Pkt 7.2.9 zostaje zmieniony 
Z: Ściana  musi tworzyć jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, gwarantującą  łączenie 
poszczególnych elementów ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i 
sygnałowych, 
Na: Ściana musi tworzyć jednolitą powierzchnię z przodu, gwarantującą łączenie poszczególnych elementów 
ściany bez widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i sygnałowych. 
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Pytanie nr 16 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ G 7.2.10. Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją 
aluminiowej ramki w której znajdywać się będą wszystkie dodatkowe połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, 
a ramka ta musi stanowić element dostarczony przez jej producenta. 

Czy Zamawiający dopuści estetyczną, uzgodnioną ramkę stanowiącą element dostarczony przez wykonawcę i 
zatwierdzony przez jej producenta. 
UZASADNIENIE: W przypadku instalacji w warunkach sali konferencyjnej zmawiającego niezbędne będzie 
zastosowanie dodatkowej ramki przysłaniającej konstrukcję wsporczą oraz blendy pomiędzy ekranem w wyniku 
występowania słupów wymuszających osunięcie ekranu od ściany nośnej. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ramkę pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia jej wyglądu z Zamawiającym. 

 
Zmiana SWZ nr 12 
Pkt 7.2.10 zostaje zmieniony 
Z: Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją aluminiowej ramki w której 
znajdywać się będą wszystkie dodatkowe  połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka ta musi stanowić 
element dostarczony przez jej producenta, 
Na: Ściana wideo LED musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją ramki w której znajdywać się 
będą wszystkie dodatkowe połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka ta musi zostać wcześniej 
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 
 

Pytanie nr 17 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.11. Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni 
pokrywającej minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ekranu z zachowaniem tolerancji +/- 0,5% pożądanego parametru? 
UZASADNIENIE: W ocenie oferenta tolerancja +/- 0,5% pożądanego parametru nie wpłynie znacząco na jakość 
oferowanego rozwiania. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ścianę charakteryzującą się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej 
minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB z tolerancja +/- 
0,5%. 

 
Zmiana SWZ nr 13 
Pkt 7.2.11 zostaje zmieniony 
Z: Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej minimalnie 99 % 
przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB, 
Na: Ściana musi charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej minimalnie 99 % 
przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB z zachowaniem tolerancji tych 
parametrów +/- 0,5%. 

 
 

Pytanie nr 18 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.12. W celu zachowania maksymalnych kątów widzenia diody tworzące 
pojedyncze piksele muszą posiadać idealnie płaską powierzchnię soczewki. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z żądania powyższego parametru na poczet określenia minimalnych kątów 
wyświetlania całego ekranu LED? 
UZASADNIENIE: Sposób osiągania maksymalnych kątów widzenia diody jest indywidulnym rozwiązaniem, 
charakterystycznym dla danego producenta. Z punktu widzenia Zmawiającego oczekiwanym parametrem powinny 
być osiąganie kąty widzenia. 
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Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ekran LED o minimalnym kącie widzenia 150 stopni. 

 
Zmiana SWZ nr 14 
Pkt 7.2.12 zostaje zmieniony 
Z: W celu zachowania maksymalnych kątów widzenia diody tworzące pojedyncze piksele muszą posiadać idealnie 
płaską powierzchnię soczewki, 
Na: „ Ekran LED musi posiadać minimalne kąty widzenia: 150° w pionie i 150° w poziomie. 

 
 

Pytanie nr 19 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.13. Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem oraz jedną 
kartą odbiorczą znajdującą się w pojedynczej obudowie. 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny produkt gdzie w jednym kabinecie (obudowie) obsługującym 
kilka kart pikselowych. Natomiast sam kabinet (obudowa) może posiadać jeden zasilacz bądź dodatkowo zasilacz 
redundantny? Oraz rezygnację z wymogu ilości kart odbiorczych? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg, sugeruje iż zamawiający oczekuje ekranu LED w starszej, mało 
powszechnej technologii gdzie na każdy kabinet (obudowę) stosowało się  karty odbiorcze. Nowocześniejsze 
rozwiązania oparte są na komunikacji procesor obraz <-> ekran Led magistralą danych. W takim przypadku nie 
występuje pojęcie kart odbiorczych. Mówimy jedynie o technologii wydłużania długości trasy magistrali danych za 
pomocą np. technologii HDbaseTS 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza kabinet obsługujący kilka kart pikselowych lub inną technologię zapewniającą 
podobny poziom redundancji zasilania. 

 
Zmiana SWZ nr 15 
Pkt 7.2.13 zostaje zmieniony 
Z: Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem oraz jedną kartą odbiorczą znajdującą się w 
pojedynczej obudowie, 
Na: Każda z kart pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem lub inną technologią zapewniającą podobny 
poziom redundancji zasilania. 

 
 

Pytanie nr 20 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.14. Zestaw ściany LED powinien składać się z następujących elementów: c) 
Belka zasilająca 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nie posiadający belki zasilającej? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg, sugeruj iż zamawiający oczekuje ekranu LED technologii rentalowej, 
eventowej, outdooroweja  tym samy droższej i technicznie niedostosowanej do wymogu projektu. 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem rozwiązania pozwalającego w podobny sposób kontrolować 
zasilanie ekranu. 

 
Zmiana SWZ nr 16 
Pkt 7.2.14 litc. c) zostaje zmieniony 
Z: Belka zasilająca, 
Na: Belka zasilająca lub rozwiązanie pozwalające w podobny sposób kontrolować zasilanie ekranu. 
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Pytanie nr 21 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.2.14. Zestaw ściany LED powinien składać się z następujących elementów: e) 
Ramka okalająca, 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nie posiadający ramki okalającej? 
UZASADNIENIE: Przedstawiony wymóg jest sprzeczny z koniecznością wykonania dodatkowej zabudowy 
okalającej w ramach wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pytanie 16. 
 
 
Pytanie nr 22 
ZAPYTANIE dotyczy OPZ p.pkt. 7.3.7. Możliwość wyświetlania na ekranie nr 2 dwóch źródeł wideo w czasie 
rzeczywistym w trzech konfiguracjach: a) Źródło 1 - Full HD (góra ekranu), źródło 2 – (dół ekranu pozostały nie 
zajęty przez 1 źródło) b) Źródło 1 - Full HD (dół ekranu), źródło 2 – (góra ekranu pozostała nie zajęta przez 1 źródło) 
c) Źródło 1 - Cały ekran . 

Czy Zamawiający dopuści dwustopniowy processing obrazu gdzie w pierwszym stopniu odbędzie się stosowne 
miksowanie źródeł 1 i 2 a w drugim stopniu na procesorze producenta ekranu odbywać się będzie komunikacja z 
modułami LED? 
 
UZASADNIENIE: Oferowany producent nie posiada wymaganej obróbki kilku źródeł w ramach własnego portfela 
produktowego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający nie wymaga wszystkich elementów Systemu od jednego 
producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kilku procesorów ekranu. 
 
 
Pytanie nr 23 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Czy zamawiający przesunie nieznacznie termin składania ofert? 
UZASADNIENIE: Postepowanie zostało ogłoszone w szycie sezonu urlopowego a przygotowanie niezbędnych 
materiałów, zgód, uzgodnień, wycen itp. może przekroczyć wyznaczony termin na przygotowanie oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert. 
 
 
Pytanie nr 24 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.6 określono wymóg „Maksymalne pobór prądu – 2 
kW.” 
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED nr 1 o maksymalnym poborze prądu 2,3 kW? 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pyt. 5 
 
 
Pytanie nr 25 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.7 określono wymóg: „Maksymalne obciążenie cieplne 
generowane przez ściankę – 7 000 BTU”. 
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED nr 1 o maksymalnym obciążeniu cieplnym generowanym przez ściankę – 7 
800 BTU? 
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Odpowiedź 
Patrz odpowiedź na pyt. 6 
 
 
Pytanie nr 26 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.9 oraz 7.2.8 określono wymóg: „Połączenia wewnątrz 
jednego elementu ekranu muszą być realizowane bez zastosowania dodatkowego okablowania, które mogłyby 
utrudniać szybki serwis.” 
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED w której połączenia wewnątrz jednego elementu w zakresie zasilania oraz 
sygnału będą realizowane z pomocą okablowania, które nie utrudnia szybkiego serwisu? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ściankę LED, w której połączenia wewnątrz jednego elementu w zakresie zasilania oraz 
sygnału będą realizowane z pomocą okablowania, które nie utrudnia szybkiego serwisu 
 

 

Pytanie nr 27 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.10 oraz 7.2.9 określono wymóg: „Ściana musi tworzyć 
jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, gwarantującą łączenie poszczególnych elementów ściany bez 
widocznych na zewnątrz kabli zarówno zasilających jak i sygnałowych.” 
Połączenia zasilające i sygnałowe umiejscowione z tyłu ekranu (łączące poszczególne elementy ekranu) po 
instalacji są całkowicie niewidoczne dla użytkownika, w związku z tym nie wpływają na wrażenia estetyczne. 
Forsowanie wymogu braku widocznych kabli połączeniowych z tyłu ekranu jest nieuzasadnione i powoduje 
ograniczenie konkurencji. Dodatkowo w przypadku awarii złącza wewnętrznego pomiędzy kabinetami (połączenie 
bezkablowe) istnieje konieczność demontażu całego elementy ekranu (kabinetu) celem wymiany złącza, a w 
przypadku połączenia kablowego pomiędzy kabinetami jedynie wymiana kabla. 
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED tworzącą jednolitą powierzchnię zarówno z przodu jak i z tyłu, gwarantującą 
łączenie poszczególnych elementów ściany z wykorzystaniem kabli zasilających i sygnałowych z tyłu ekranu, 
niewidocznych dla użytkownika po zainstalowaniu ściany LED? 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedzi na pyt. 7 i 15. 
 
 
Pytanie nr 28 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.11 oraz 7.2.10 określono wymóg: „Ściana wideo LED 
musi być wykończona estetycznie za pomocą okalającej ją ramki w której znajdywać się będą wszystkie dodatkowe 
połączenia np.: główne zasilanie ściany LED, a ramka ta musi stanowić element dostarczony przez jej producenta.” 
Wymóg dostarczenia ramki tego samego producenta co ściana wideo LED powoduje ograniczenie konkurencji i 
jeżeli wykonawca zagwarantuje, że dostarczona ramka będzie stanowić estetyczne wykończenie ekranu staje się 
on bezzasadny.  
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED w której ramka będzie pochodzić od innego producenta niż ściana wideo 
LED przy utrzymaniu wymogu, że ramka ma stanowić jego estetyczne wykończenie? 
 
Odpowiedż 
Patrz odpowiedzi na pyt. 8 i 16. 
 

 

Pytanie nr 29 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.12 oraz 7.2.11 określono wymóg: „Ściana musi 
charakteryzować się przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywającej minimalnie 99% przestrzeni barwowej 
AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowej sRGB.” 
Tak szczegółowy wymóg jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Samsung i stanowi niedopuszczalne 
ograniczenie konkurencji, w związku z tym prosimy o usunięcie tego wymogu w całości. 
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Odpowiedź 
Patrz odpowiedzi na pyt. 9 i 17. Graficy NIK pracują na oprogramowaniu Adobe oraz monitorach z przestrzenią 
barwową AdobeRGB i sRGB.  
 

 

Pytanie nr 30 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.13 oraz 7.2.12 określono wymóg: „W celu zachowania 
maksymalnych kątów widzenia diody tworzące pojedyncze piksele muszą posiadać idealnie płaską powierzchnię 
soczewki”. 
Taki warunek nie odnosi się do konkretnych parametrów technicznych jak minimalne kąty widzenia w pionie i w 
poziomie dla ekranu LED i nie jest jednoznaczny, a tym samym stanowi naruszenie wymogu ustawy Pzp w art. 29 
ust. 1 nakładający na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i 
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Nie jest ważne jaki kształt ma powierzchnia soczewki diody, ważne jest jakie minimalne kąty widzenia ma posiadać 
ekran LED. 
Prosimy o zmianę zapisu na: „W celu zachowania maksymalnych kątów widzenia, ekran LED musi posiadać 
minimalne kąty widzenia: 160° w pionie i 160° w poziomie”. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedzi na pyt. 10 i 18. 
 
 
Pytanie nr 31 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.1.14 oraz 7.2.13 określono wymóg: „Każda z kart 
pikselowych musi być zasilana jednym zasilaczem oraz jedną kartą odbiorczą znajdującą się w pojedynczej 
obudowie.” 
To ile kart pikselowych obsługuje jeden zasilacz i jedna karta odbiorcza w pojedynczej obudowie (kabinecie) zależy 
od konkretnego producenta i modelu i nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe produktu oraz jego eksploatację. 
W związku z tym forsowanie wymogu aby każda z kart pikselowych była zasilana z jednego zasilacza i jednej karty 
odbiorczej w pojedynczej obudowie jest nieuzasadnione i powoduje ograniczenie konkurencji. 
Prosimy o usunięcie tego wymogu w całości. 
 
Odpowiedź 
Patrz odpowiedzi na pyt. 11 i 19. 
 
 
Pytanie nr 32 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.2.5 określono wymóg: „Ciężar ściany nie może 
przekraczać 500 kg.” 
Czy dopuszczą Państwo ściankę LED nr 2 o maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 565 kg? 
 
Odpowiedź 
TAK. Zamawiający dopuszcza ściankę LED nr 2 o maksymalnym ciężarze do 600 kg. 
 
Zmiana SWZ nr 17 
Pkt 7.2.5 zostaje zmieniony 
Z: Ciężar ściany nie może przekraczać 500 kg, 
Na: Ciężar ściany nie może przekraczać 600 kg. 
 
 
Pytanie nr 33 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3 określono wymagania odnośnie „kontrolera wideo” 
jednocześnie w punktach 7.1.15 oraz 7.2.14 podano, że w skład ścian wideo 1 i 2 ma wchodzić „kontroler LED”. 
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Czy wymagania zawarte w punkcie 7.3 odnoszą się do tego samego urządzenia co w punktach 7.1.15 oraz 7.2.14, 
czy każda ze ścian ma posiadać oddzielnie kontroler LED oraz kontroler wideo? 
 
Odpowiedź 
Tak, każda ze ścian musi posiadać własny kontroler LED. 
 
 
Pytanie nr 34 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3.13 określono wymóg: „Oprogramowanie zarządzające 
i procesor graficzny tego samego producenta.” 
Użyte w SWZ różne określenia: „kontroler LED”, „kontroler wideo” oraz „procesor graficzny” wprowadzają 
zamieszanie i wątpliwości co do intencji i potrzeb Zamawiającego. Przytoczone określenia nie są tożsame, odnoszą 
się do urządzeń o różnych parametrach technicznych i nie mogą być stosowane zamiennie. 
Prosimy o uporządkowanie określeń aby były one jednoznaczne i dokładnie określały czego oczekuje 
Zamawiający. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
 
Pytanie nr 35 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3.4 określono wymóg: „Musi zostać podłączony do 
istniejącego systemu audiowizualnego i zintegrowany z systemem sterowania crestron (np. przez rs232 lub LAN).” 
Integracja z systemem sterowania firmy Crestron polega na zaprogramowaniu od nowa lub zmodyfikowaniu 
istniejącego oprogramowania jednostki sterującej firmy Crestron, wysyłającej odpowiednie komendy do kontrolera 
video. W związku z tym konieczny będzie dostęp do oprogramowania zainstalowanego na jednostce sterującej 
firmy Crestron zamawiającego.   
Czy zamawiający posiada uprawnienia (hasło/licencja/etc.) do dostępu do obecnie zainstalowanego na jednostce 
sterującej oprogramowania firmy Crestron? 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający posiada dostęp administracyjny do urządzenia Crestron. 
 

 

Pytanie nr 36 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3.9 określono wymóg: „Kontroler musi obsługiwać wiele 
lokalnych lub zdalnych monitorów, kabinetów LED, tworząc jeden duży pulpit (ściana wideo).” 
Powyższe określenie „wiele” jest niejednoznaczne, a tym samym stanowi naruszenie wymogu ustawy Pzp w art. 
29 ust. 1 nakładający na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i 
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Prosimy o określenie ile dokładnie zdalnych monitorów, kabinetów LED i w jakiej rozdzielczości ma obsługiwać 
kontroler wideo, tworząc jeden duży pulpit. 
 
Odpowiedź 
Ze względu na nieograniczanie konkurencyjności Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania. Każde z nich może 
posiadać inną ilość kabinetów. Wyspecyfikowanie konkretnej liczby mogłoby wskazywać na konkretnego 
producenta lub rozwiązanie. 
 
 
Pytanie nr 37 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3.11 określono wymóg: „Sterowanie kontrolerem musi 
odbywać się za pomocą dostarczonego przez wykonawcę komputera typu AllinOne z systemem operacyjnym i 
zainstalowanym oprogramowaniem + drugi taki sam komputer zapasowy.” 



 13

Zamawiający nie podał jednoznacznych parametrów określających wymagania co do komputera all-in-one, co 
stanowi naruszenie wymogu ustawy Pzp w art. 29 ust. 1 nakładający na zamawiającego obowiązek opisania 
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. 
Prosimy o podanie jednoznacznych parametrów technicznych dla komputera all-in-one, tak aby wszyscy oferenci 
mieli równe szanse na złożenie rzetelnej oferty.  
Odpowiedź 
Wykonawca musi dopasować komputer do wymagań oprogramowania, które zaoferuje 
 

 

Pytanie nr 38 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.3.13 określono wymóg co do wyświetlania przez 
kontroler wideo określonych rozdzielczości. Ściany wideo nr 1 i nr 2 z którymi  ma współpracować niniejszy 
kontroler wideo nie posiadają parametrów powalających na wyświetlanie obrazu w części z podanych 
rozdzielczości i częstotliwości np. ściana wideo nr 1 może wyświetlić obraz w maksymalnej rozdzielczości 
1920x1080 pikseli, a wymagane jest aby kontroler wyświetlał rozdzielczość np. 2560x1600 pikseli. W związku z 
tym podane wymogi nie znajdują uzasadnienia technicznego i mogą przyczynić się jedynie do ograniczeni 
konkurencji. 
Prosimy o zmianę zapisu tego punktu na: ”Kontroler wideo powinien wyświetlać standardowe rozdzielczości do 
maksymalnej obsługiwanej przez współpracujący z nim ekran LED.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis. 
 
 
Pytanie nr 39 
W załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym OPZ w punkcie 7.4.3 określono wymóg: „Każdy kabinet LED powinien 
być zamocowany w uchwycie umożliwiającym wysunięcie do celów serwisowych bez konieczności demontażu 
sąsiednich kabinetów.” 
Kabinety ekranu LED (ściany wideo) nie wymagają wysunięcia ich, ani demontażu sąsiednich kabinetów do 
przeprowadzenia serwisu. Potrzeba taka istniała przy zastosowaniu monitorów bezszwowych LCD do budowy 
ściany wideo a tutaj nie mamy z tym do czynienia. W związku z tym podany wymóg nie znajduje uzasadnienia 
technicznego i może przyczynić się jedynie do ograniczenia konkurencji. 
Prosimy o usunięcie tego wymogu w całości. 

 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis 

 

 

Pytanie nr 40 
W SWZ w punkcie VII ust. 1 określono wymóg doświadczenia: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci 
należytego wykonania co najmniej trzech (3) zamówień polegających na dostawie i montażu ścianek LED o 
wartości co najmniej 500 000 zł brutto (pięćset tysięcy) każde.” 
Czy dopuszczą Państwo jako spełnienie tego wymogu jeżeli jedno z zamówień będzie opiewało na kwotę 480.000 
zł brutto? 
  
Odpowiedź  
Patrz odpowiedzi na pyt. 1 i 2. 
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Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmienione załączniki nr 1 i 8 do SWZ. 

 

 
p.o. Wicedyrektora 

Biura Organizacyjnego 
 

/-/ Olga Józefczyk 

 


