Numer sprawy: Zp-330256-2010
Pelplin, 19 października 2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-330256-2010.
Nazwa zadania: Wyposażenie obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytania:
1. Proszę o wyjaśnienie, jaką funkcję ma spełniać szafa ramowa stojąca, poz. 11. w
opisie monitoringu. Jeśli to ma być szafa do rejestratora to czy jest dopuszczalne szafa
mniejsza, gdyż opisana przez Państwa jest po prostu zbyt duża?
2. Proszę o wyjaśnienie czy rejestrator cyfrowy ma być zamontowany w szafie poza
szafą?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ekranu projekcyjnego o rozmiarze
roboczym 500x281 cm skoro obraz ma być wyświetlany w rozmiarze 16x9.
4. Zamawiający podał, że powierzchnia tkaniny projekcyjnej ma być koloru MattWhite
oraz MattGray, proszę o sprecyzowanie koloru tkaniny.
5. Dotyczy SIWZ strony 4 punkt 6. Zamawiający określił parametry zestawu
projekcyjnego do zastosowań w obiektach kinowych. Czy zamawiający potrzebuje
sprzęt o tak wysokich parametrach stosowany w kinach.

Wyjaśnienia:
Ad.1 Szafa przeznaczona jest do zamontowania, umieszczenia w niej rejestratora, urządzenia
UPS oraz przychodzących kabli. Szafa musi mieć takie rozmiary ze względu na zapewnienie
prawidłowej pracy urządzeń w niej zamontowanych, szczególnie w zakresie prawidłowego
chłodzenia, wymiany termicznej powietrza.
Ad. 2. Rejestrator cyfrowy ma być zamontowany w szafie.
Ad. 3. Podane w SIWZ wymiar 500x500 cm został błędnie podany. Dla Zamawiającego
istotna jest szerokość ekranu, która ma wynosić: szer.550-600 cm. Wysokość ekranu określa
format wyświetlanego obrazu o formacie16:9, 4:3.
Ad. 4. Tkanina projekcyjna ma być koloru MattWhite lub MattGray. Wystąpił błąd, zamiast
słowa "oraz" ma być "lub".
Ad. 5. Zamawiający nie potrzebuje sprzętu o tak wysokich parametrach jak w kinach.
Potrzebny jest rzutnik na salę konferencyjno-widowiskową, do takich zastosowań jak
projekcje multimedialne podczas konferencji, itp.
Parametry w SIWZ zostały błędnie podane.

Właściwe parametry projektora (pkt IV.3.6 SWIZ):
Rozdzielczość optyczna 1024x768
Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024
Kontrast nie mniej niż 2000:1
Jasność 5000 lumenów
Proporcje obrazu 4:3, 16:9
Przekątna ekranu - min 1,21 m, max 7,62 m

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

