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Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i uruchomienie kompletnego systemu studia 
telewizyjnego 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie. 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ w niezbędnym zakresie. 
 
Pytanie 1.  
W związku z prowadzonym w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii: 
Zamawiający pismem z dnia 2 października, 2020r udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości 
zastosowania zewnętrznych playerów clip store w przypadku gdy oferowany mikser posiada mniej. 
Chcielibyśmy tutaj nadmienić, że występujące miksery na rynku oferujące funkcjonalność 8 kanałowego clip stora w 
przypadku odgrywania klucza i wypełnienia blokowane są dwa kanały (jeden do odegrania klucza a drugi 
wypełnienia). De facto finalnie wówczas ilość playerów ulega zmniejszeniu do 4. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie miksera wideo z czterema playerami clip store, gdzie każdy z nich jest w stanie 
współbieżnie odgrywać sygnały klucza oraz wypełniania w parze przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań. 
Sygnał wideo klucza z clip stora oraz sygnał wideo wypełnienia byłyby dostępne jako oddzielne sygnały na szynie 
przełączeniowej miksera i mogą zostać dalej przyporządkowane do animowanych przejść lub innych operacji na 
obrazie, które oferuje mikser jak również mogą zostać wyświetlone na wyjściu multiviewera jako oddzielne kanały. 
Reasumując, wymaganie funkcjonalnością 8 kanałów clip store eliminują możliwość zaoferowania miksera, które 
realizuje niniejszą funkcjonalność w nieco inny sposób. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie, pozwoli Państwu na 
uzyskanie większej ilości, być może bardziej konkurencyjnych ofert. 
 
Wyjaśnienie 1. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 2. 
W punkcie 13 podpunkt 7 Zamawiający wyspecyfikował mediaserwer do „sterowania video, oświetleniem i innymi 
powiązanymi systemami” Czy możemy prosić o doprecyzowania czym dokładnie w ramach dostarczanej infrastruktury 
niniejszy serwer powinien sterować. Jeśli mediaserwer będzie zasilał ścianę LED sygnałem wideo to o jakiej 
rozdzielczości, jakie powinien mieć interfejsy wideo na swoim wyjściu? 
 
Wyjaśnienie 2. 
Zamawiający w opisie mediaserwera w pkt 13. ppkt.7 określił wszystkie protokoły komunikacji z urządzeniami lub 
systemami zewnętrznymi. Sposoby komunikacji mediaserwera, określenie parametrów i opis funkcjonalności zostały 
opisany w podpunktach: e); f); g); p); q); r); w). Zamawiający oczekuje dostarczenia mediaserwera zgodnego z opisem, 
ponieważ wykorzystując opisane w zamówieniu protokoły będzie mógł integrować mediaserwer z większością 
posiadanych obecnie i w przyszłości urządzeń/systemów zewnętrznych. Zamawiający precyzyjnie określił max. 
rozdzielczość całej ściany LED w pkt.13 wymieniając rozdzielczość, wielkość kabinetu oraz ilość powierzchni. 
Wykonawca powinien dobrać parametry interfejsu we/wy w taki sposób aby obsłużyć dostarczany sprzęt. 
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Zamawiający chcąc zachować zasady konkurencyjności nie narzuca ilości i typów poszczególnych we/wy. Zamawiający 
natomiast wymaga, aby dostarczony system był tak skonfigurowany i dostarczony w pełni sprawny i funkcjonalny 
(zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia). 
 
Pytanie 3. 
W OPZ w punkcie 7.15 „Switch zarządzalny”, Zamawiający określa parametr szybkości przełączania 
pakietów nie mniejszą niż 96 Mpps. 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie o szybkości przełączania pakietów nie mniejszej niż 95 Mpps? 
 
Wyjaśnienie 3. 
Zamawiający dopuszcza. 
 
W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji pkt. 7.15. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie: 
Obecnie jest: b) szybkość przełączania pakietów nie mniejsza niż 96 Mpps 
Powinno być: b) szybkość przełączania pakietów nie mniejsza niż 95 Mpps 
 
W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert. 
Modyfikacja SIWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Nowy termin składania ofert: 26 października 2020 r., godz. 12:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 26 października 2020 r., godz. 12:15 
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