Kętrzyn, 2021.06.22
Znak: SO.271.22.2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
11- 400 Kętrzyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia
do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w
ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w
Kętrzynie wraz z jego otoczeniem,” w zakresie Część II – „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia
scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” dokonuje zmiany w SWZ w
następującym zakresie:
1. Zmienia się załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty.
Zmianie ulega ilość i numeracja w trzech pozycjach:

pozycja nr 1.21 - MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY
pozycja nr 1.22 – NADAJNIK na poz.1.21.1.
pozycja nr 1.23 – ODBIORNIK na poz.1.21.2
wskazane pozycje otrzymują nowe brzmienie:
1.21

2 kpl

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY(2 komplety)
1.21.1 NADAJNIK
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane
przez Zamawiającego:

*Nazwa producenta
i model oferowanego
produktu

• wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm
• obudowa: Aluminium obrabiane
• zasilanie: akumulator
• moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW
• szerokość pasma radiowego: 200 kHz
• modulacja sygnału radiowego: cyfrowa
• zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód
• zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz
• opóźnienie: <2,9 ms
• czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm

Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
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• zakres dynamiki audio: > 120 dB

1.21.2. ODBIORNIK
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu
wymagane przez Zamawiającego:

*Nazwa producenta
i model oferowanego
produktu

• wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm
• Waga: ok. 777 g bez anten
• obudowa: Stal
• zasilanie: 12V DC @ 0,4A
• impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC

2. Zmienia się załącznik nr 4b do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Zmianie
ulega
ilość w -18
trzech
pozycjach:
• zakres
regulacji
wzmocnienia:
do +42
dB (w krokach 1 dB)

pozycja nr 1.21 - MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY
pozycja nr 1.22 – NADAJNIK na poz.1.21.1
pozycja
nr 1.23
– ODBIORNIK
• interfejs
sieciowy:
Ethernet
10/100 Mbps na poz.1.21.2
• przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB

wskazane pozycje otrzymują nowe brzmienie:

• tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP
Nr
części

II

Nazwa części

Dostawa
nagłośnienia i
oświetlenia
scenicznego do
Muzeum im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w
Kętrzynie

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne parametry techniczne)
1.21 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY (2 komplety )
1.21.1. NADAJNIK
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez
Zamawiającego:
• wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm
• obudowa: Aluminium obrabiane
• zasilanie: akumulator
• moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW
• szerokość pasma radiowego: 200 kHz
• modulacja sygnału radiowego: cyfrowa
• zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód
• zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz
• opóźnienie: <2,9 ms
• czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm
• pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
• zakres dynamiki audio: > 120 dB
• całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: < 0,1 %>
• zakres temperatury pracy: -18°C - +50°C
• kapsuła: dynamiczna, kardioidalna
1.21.2. ODBIORNIK
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez
Zamawiającego:
• wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm
• Waga: ok. 777 g bez anten
• obudowa: Stal
• zasilanie: 12V DC @ 0,4A
• impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC
• zakres regulacji wzmocnienia: -18 do +42 dB (w krokach 1 dB)
• przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB
• interfejs sieciowy: Ethernet 10/100 Mbps
• tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP

3. Zmienia się załącznik nr 1c do SWZ - formularz oferty.

Zmianie ulega ilość w trzech pozycjach
W pozycji 1 – 4 kanałowy sterownik oświetlenia dimmer DMX
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j.m
ilość

W pozycji 2 – Sterowniki DMX
W pozycji 6 – okablowanie
L.p. Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu zamówienia

zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)

1
1

2

3

Cena jedn. Cena brutto
Informacje dodatkowe
brutto (zł)
komplet
(ewentualny opis
(zł) (4x5)
równoważności, wskazanie
ów
producenta
i modelu oferowanego
produktu w komórkach
oznaczonych gwiazdką*)
Ilość

4

5

6

Dostawa KOMPLET REFLEKTORÓW SCENICZNYCH W TYM:
reflektorów
2 kpl
scenicznych 1. 4-kanałowy sterownik oświetlenia dimmer
do Miejskiej DMX: ( 1 sztuka)
Biblioteki
- 4 kanały
Publicznej im.
Wojciecha
- obciążenie na kanał do 5A
Kętrzyńskiego
w Kętrzynie - maksymalne obciążenie 16A
2 komplety - wyjście poprzez gniazda sieciowe
- wyświetlacz LED
- wejście/wyjście DMX-512
- złącza 3p XLR male & female
- możliwość ustawienia adresu startowego DMX
- zasilanie: ok. AC 220-240V
2. Sterownik DMX: (1 sztuka)
- co najmniej 192 obsługiwane kanały
- sterowanie urządzeń zajmujących do 16 kanałów
- wyjście DMX (XLR)
- funkcja blackout
- możliwość zapisywania scen
- zasilanie 9-12V , min. 20mA , zasilacz w zestawie
3. Reflektor teatralny typu Fresnel (2 sztuki)
- moc: min. 300/500W
- wyposażony w złącze GY-9.5 przeznaczone dla żarówek
halogenowych (230V/300W/500W).
- nastawna wiązka światła w zakresie 5° - 20°
- w komplecie ramki do filtrów barwnych i siatka ochronna
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7

- kolor czarny
4. Żarówki halogenowe do reflektorów teatralnych
(4 sztuki):
- złącze: GY-9.5
- moc: min. 500 W
5. Statyw oświetleniowy z belką (1 sztuka):
- lekka, stabilna konstrukcja statywu
- wysokość regulowana za pomocą dźwigni zaciskowych i
dodatkowego trzpienia zabezpieczającego
- belka krótka na 2 sztuki reflektorów typu Fresnel
6. Okablowanie:
- niezbędne okablowanie prądowe:
pojedyncze kable dla każdego kanału dimmer – reflektor
(około 10 metrów każdy) x 2 jeden komplet,
- kabel czarny, linka, guma, 3x1,5
- gniazda i wtyczki w kolorze czarnym
- niezbędne okablowanie DMX:
- kabel DMX wysokiej jakości zakończony wysokiej jakości
wyczkami XLR (męska, żeńska) długość:(ok. 15 m każdy)
x 2 jeden komplet
7. Zestaw filtrów barwnych (5 kompletów.):
- kolory: czerwony, zielony, niebieski
- rozmiar pasujący do ramek w reflektorach teatralnych
ŁĄCZNA CENA BRUTTO (ZŁ)

4. Zmienia się załącznik nr 4c do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Zmianie ulega ilość w trzech pozycjach
W pozycji 1 – 4 kanałowy sterownik oświetlenia dimmer DMX
W pozycji 2 – Sterowniki DMX
W pozycji 6 – okablowanie
Nr
części
III

Nazwa części
Dostawa reflektorów
scenicznych do
Miejskiej Biblioteki
Publicznej im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w
Kętrzynie

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
KOMPLET REFLEKTORÓW SCENICZNYCH W TYM:
1. 4-kanałowy sterownik oświetlenia dimmer DMX: (1 sztuka)
- 4 kanały
- obciążenie na kanał do 5A
- maksymalne obciążenie 16A
- wyjście poprzez gniazda sieciowe
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j.m
ilość
2 kpl

(2 komplety)

- wyświetlacz LED
- wejście/wyjście DMX-512
- złącza 3p XLR male & female
- możliwość ustawienia adresu startowego DMX
- zasilanie: ok. AC 220-240V
2. Sterownik DMX: (1 sztuka)
- co najmniej 192 obsługiwane kanały
- sterowanie urządzeń zajmujących do 16 kanałów
- wyjście DMX (XLR)
- funkcja blackout
- możliwość zapisywania scen
- zasilanie 9-12V , min. 20mA , zasilacz w zestawie
3. Reflektor teatralny typu Fresnel (2 sztuki)
- moc: min. 300/500W
- wyposażony w złącze GY-9.5 przeznaczone dla żarówek halogenowych
(230V/300W/500W).
- nastawna wiązka światła w zakresie 5° - 20°
- w komplecie ramki do filtrów barwnych i siatka ochronna
- kolor czarny
4. Żarówki halogenowe do reflektorów teatralnych (4 sztuki):
- złącze: GY-9.5
- moc: min. 500 W
5. Statyw oświetleniowy z belką (1 sztuka):
- lekka, stabilna konstrukcja statywu
- wysokość regulowana za pomocą dźwigni zaciskowych i dodatkowego trzpienia
zabezpieczającego
- belka krótka na 2 sztuki reflektorów typu Fresnel
6. Okablowanie:
- niezbędne okablowanie prądowe:
pojedyncze kable dla każdego kanału dimmer – reflektor (około 10 metrów każdy)
x 2 jeden komplet,
- kabel czarny, linka, guma, 3x1,5
- gniazda i wtyczki w kolorze czarnym
- niezbędne okablowanie DMX:
- kabel DMX wysokiej jakości zakończony wysokiej jakości wyczkami XLR (męska,
żeńska)- długość: (ok. 15 m każdy) x 2- jeden komplet
7. Zestaw filtrów barwnych (5 kompletów.):
- kolory: czerwony, zielony, niebieski
- rozmiar pasujący do ramek w reflektorach teatralnych

Powyższe zmiany zamieszczoną są na stronie internetowej prowadzonego
postępowanie pod adresem:
http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
oraz na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d135e2b-5089-4b98-bef0-df004316808a

(-) Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ryszard Niedziółka
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