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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i fotograficznego 
dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  

 
 
Informujemy, że w dniu 31.10.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści 
Załącznika nr 2 Wzór formularza Oferty wraz z Opisem technicznym – Kalkulacją ofertową: 

 
Pytanie 1: 
Firma (….) w ramach prowadzonego postępowania nr AG-270-4-2018 przesyła pytania do zadania: 
Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
Znak sprawy: AG-270-4-2018 
 
Zamawiający w Załączniku nr 2 Wzór formularza Oferty wraz z Opisem technicznym - Kalkulacją 
ofertową, w Zadaniu nr 2 wyspecyfikował wymagane parametry urządzeń oświetleniowych wraz  
z akcesoriami. 
 
Czy Zamawiający w punkcie nr 1 Reflektor Led wraz z akcesoriami, wyraża zgodę  
na dopuszczenie urządzenia, które posiada: 

− Kanały dmx, 1,2,3 

− złącza tylko 5-pin 

− Częstotliwość strobo 0 to 20 Hz 

− Kąty świecenia 23,40° (w przypadku zastosowania soczewki). 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów umieszczonych w specyfikacji 

reflektora LED. 

 
Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało źródło światła wyposażone w 1 diodę COB o mocy 
minimum 100W, jednocześnie Zamawiający nie uwzględnia złożenia oferty na reflektor z mocniejszym 
źródłem światła podając precyzyjne wartości dla napięcia zasilania, wagi oraz rozmiarów samego 
urządzenia. 
 
Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie posiadało mocniejsze źródło 
światła i jednocześnie: 

− napięcie zasilania do 150 W - wynikające z mocniejszego źródła? 

− wagę do 4,5 kg? 

http://www.teatr-rzeszow.pl/


− mniejsze wymiary niż podane w parametrach wymaganych, ale większą długość urządzenia 
do 345 mm? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów odnośnie napięcia zasilania, wagi  

i wielkości urządzenia. 

 
Pytanie 3: 
Zamawiający wymaga również, aby w zestawie były ramka o rozmiarze maksymalnym 158,75 mm. 
Rozmiar ramki nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia i nie powinno być 
uwarunkowane od tego, czy akcesoria w postaci ramki mają wpływ na to, czy urządzenie spełnia/nie 
spełnia wymaganych parametrów. 
Proszę zatem o usunięcie wymaganego rozmiaru ramki, lub podanie tak jak w przypadku wymiarów 
urządzenia zakresu +/- 2 cm 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający skorygował rozmiar ramki: ramka w zestawie: rozmiar maks. 158.75 mm  

(+/- 20 mm). 

 

 

 W związku z powyższym Zamawiający skorygował zapisy Zał. Nr 2 do SIWZ kolorem 

niebieskim i umieścił go na stronie www Teatru. 

 

 

 

 

Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej 

Jan Nowara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


