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Wrocław, 30.04.2015  

 

 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia       Wrocław, dn. 30.04.2015 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa, montaż oraz instalacja urządzeń 

multimedialnych i oprogramowania wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą: „Klimat, Zwierzęta, 

Ludzie”, znak postępowania: 04/D/2015.  

 

Zamawiający  działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie: 

 

Zmiana nr 3:  

Zamawiający skreśla w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt 8 pn. Specyfikacja minimalnych wymagań urządzeń 

multimedialnych na stronie 57 tabelę pn. Jednostka Główna Systemu Sterowania i zastępuje następującym brzmieniem:  

 

JEDNOSTKA GŁÓWNA SYSTEMU STEROWANIA (1 sztuka) 

Minimalne wymagane parametry   

Pamięć SDRAM: 512 MB, Flash: 4 GB, slot kart z możliwością rozbudowy do 32 GB 

Ethernet 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half duplex, static IP or DHCP/DNS, SSL, TCP/IP, 

UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, wbudowany web serwer 

Złącza Minimum 1x dwukierunkowy port RS-232/422/485, minimum 2x dwukierunkowe porty 

RS232, minimum 8x wyjściowych portów IR, 8 portów I/O 8 przekaźników, LAN, 

magistrala systemowa 

Zasilanie 24V DC (w zestawie zasilacz) lub wbudowany zasilacz 230VAC 

Obudowa do montażu w szafie sprzętowej typu RACK 19”, metalowa,  

Wymagane - BACnet/IP 

- aplikacja na dowolny komputer oraz iPad, pozwalająca na monitorowanie poboru mocy 

urządzeń systemu AV 

 

Zmiana nr 4  

Zamawiający skreśla w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt 8 pn. Specyfikacja minimalnych wymagań urządzeń 

multimedialnych na stronie 61 tabelę pn.  

ŚCIANA GRAFICZNA WRAZ Z PROCESOREM ZARZĄDZAJĄCYM (1 sztuka) 

zastępuje następującym brzmieniem:  

 

ŚCIANA GRAFICZNA WRAZ Z PROCESOREM ZARZĄDZAJĄCYM (1 sztuka) 

Minimalne Wymagane parametry 

Technologia DLP wstecznej projekcji ze źródłem światła LED 

Wymiary całkowite 2886x722x410 mm (z możliwością przebudowy) przy czym: maksymalna głębokość całkowita 

zabudowy ekranu nie może być większa niż 450mm 

Wymiary max. 481x361x410 mm (szer. x wys. x gł.) 
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pojedynczego 

modułu 
przy czym: maksymalna głębokość całkowita zabudowy ekranu nie może być większa niż 450mm 

Rozdzielczość 

natywna dla całej 

ściany graficznej 

min. 43o0x1080 pikseli 

Rozdzielczość 

natywna 

pojedynczego 

modułu 

min. 720x540 pikseli  

Zakres temperatury 

barwowej 

3200-9600 K 

Rozmiar piksela max. 0.567x0.567 mm max.  

Jasność 

pojedynczego 

modułu 

min. 600 cd/m
2
 

Technologia 

wyświetlania 

DLP 0.55” SVGA 

Żywotność 

pojedynczego 

modułu 

min. 65 000 h - Zamawiający uzna za spełniony warunek „Żywotność pojedynczego modułu”  

także w przypadku, gdy Oferent dostarczy dodatkowe moduły źródła światła do każdego modułu 

ekranu (tak aby łączna żywotność spełniała warunek minimalny 65 000 godzin) oraz zobowiąże 

się do ich bezpłatnej wymiany w ramach gwarancji .  

 

Wymagane - w zestawie znajduje się zewnętrzny procesor zarządzający ścianą graficzną (wyposażony w 

złącze DVI SL, Ethernet obsługujący protokół SNMP, port Serial) 

- ekran wyposażony w port DisplayPort z możliwością dystrybucji sygnału w całym zestawie w 

układzie Daisy Chain 

- możliwość zarządzania ścianą graficzną z poziomu procesora poprzez indywidualny adres IP w 

zakresie kalibracji kolorystycznej, kalibracji parametrów obrazu (jasność, kontrast), zmiany 

rozdzielczości, temperatury barwowej oraz zakresu odświeżania 

- procesor umożliwia również graficzny podgląd pojedynczych modułów ściany 

- funkcja automatycznej kalibracji ściany graficznej w zakresie temperatury barwowej, kontrastu 

i jasności 

- możliwość przeprowadzenia pełnej interwencji serwisowej w zakresie naprawy lub wymiany 

pojedynczego ekranu bez konieczności demontażu całości ściany 

- możliwość rozbudowy i przebudowy ściany graficznej przy zachowaniu parametrów i 

funkcjonalności w zależności od potrzeb Zamawiającego 

 

Zmiana nr 5  

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1b do SIWZ (zestawienie urządzeń multimedialnych) w następujący sposób:  

Skreśla się tabelę na str. 32-33 SIWZ w brzmieniu:  

JEDNOSTKA GŁÓWNA SYSTEMU STEROWANIA (1 sztuka) 

Minimalne wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 

Spełnienie wymagań 

Pamięć SDRAM: 512 MB, Flash: 4 

GB, slot kart z możliwością 

rozbudowy do 32 GB 

wykorzystując karty SD i 

SDHC, zewnętrzny dysk 

wspiera dyski USN do 1 TB 

 spełnia/nie spełnia 
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Ethernet 10/100BaseT, auto-

negotiating, full/half duplex, 

static IP or DHCP/DNS, SSL, 

TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMTP, SNMP, wbudowany 

web serwer 

 spełnia/nie spełnia 

Złącza 3x dwukierunkowy porty RS-

232/422/485 (3x DB9 męski), 

8x wyjściowych portów IR 

(8x 2-pin 3.5mm), 8 portów 

I/O (9-pin 3.5mm), 8 

przekażników (8-pin 3.5mm), 

LAN, magistrala systemowa 

NET (4-pin 5mm) 

 spełnia/nie spełnia 

Zasilanie 24V DC (w zestawie zasilacz)  spełnia/nie spełnia 

Temperatura pracy 5° - 45°C  spełnia/nie spełnia 

Obudowa do montażu w szafie 

sprzętowej typu RACK 19”, 

czarna, metalowa, wysokość 

1U 

 spełnia/nie spełnia 

Wymagane - BACnet/IP 

- aplikacja na dowolny 

komputer oraz iPad, 

pozwalająca na 

monitorowanie poboru mocy 

urządzeń systemu AV 

 spełnia/nie spełnia 

Producent proponowanego urządzenia:  

  Model proponowanego urządzenia:  

i zastępuje następującym brzmieniem:  

JEDNOSTKA GŁÓWNA SYSTEMU STEROWANIA (1 sztuka) 

Minimalne wymagane parametry parametry 

proponowanego 

urządzenia 

Spełnienie wymagań 

Pamięć SDRAM: 512 MB, Flash: 4 GB, slot kart 

z możliwością rozbudowy do 32 GB 

 spełnia/nie spełnia 

Ethernet 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half 

duplex, static IP or DHCP/DNS, SSL, 

TCP/IP, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, 

wbudowany web serwer 

 spełnia/nie spełnia 

Złącza Minimum 1x dwukierunkowy port RS-

232/422/485, minimum 2x 

dwukierunkowe porty RS232, minimum 

8x wyjściowych portów IR, 8 portów I/O 

8 przekaźników, LAN, magistrala 

systemowa 

 spełnia/nie spełnia 

Zasilanie 24V DC (w zestawie zasilacz) lub 

wbudowany zasilacz 230VAC 

 spełnia/nie spełnia 

Obudowa do montażu w szafie sprzętowej typu 

RACK 19”, metalowa,  

 spełnia/nie spełnia 
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Wymagane - BACnet/IP 

- aplikacja na dowolny komputer oraz 

iPad, pozwalająca na monitorowanie 

poboru mocy urządzeń systemu AV 

 spełnia/nie spełnia 

 

 

Zmiana nr 6:  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1b do SIWZ (zestawienie urządzeń multimedialnych) w następujący sposób:  

 

Skreśla się tabelę na str. 41-42 SIWZ w brzmieniu:  

ŚCIANA GRAFICZNA WRAZ Z PROCESOREM ZARZĄDZAJĄCYM (1 sztuka) 

Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 

Spełnienie wymagań 

Technologia DLP wstecznej projekcji ze 

źródłem światła LED 

 spełnia/nie spełnia 

Wymiary całkowite 2448x612x260 mm (z 

możliwością przebudowy) 

 spełnia/nie spełnia 

Wymiary 

pojedynczego 

modułu 

max. 408x306x260 mm  spełnia/nie spełnia 

Rozdzielczość 

natywna dla całej 

ściany graficznej 

min. 4320x1080 pikseli  spełnia/nie spełnia 

Rozdzielczość 

natywna 

pojedynczego 

modułu 

min. 720x540 pikseli  spełnia/nie spełnia 

Zakres temperatury 

barwowej 

3200-9600 K  spełnia/nie spełnia 

Rozmiar piksela max. 0.567x0.567 mm  spełnia/nie spełnia 

Jasność 

pojedynczego 

modułu 

min. 600 cd/m
2
  spełnia/nie spełnia 

Technologia 

wyświetlania 

DLP 0.55” SVGA  spełnia/nie spełnia 

Żywotność 

pojedynczego 

modułu 

min. 65 000 h  spełnia/nie spełnia 

Zakres odświeżania 0.47 – 0.63 Hz  spełnia/nie spełnia 

Wymagane - w zestawie znajduje się 

zewnętrzny procesor 

zarządzający ścianą graficzną 

(wyposażony w złącze DVI 

SL, Ethernet obsługujący 

protokół SNMP, port Serial) 

- ekran wyposażony w port 

DisplayPort z możliwością 

dystrybucji sygnału w całym 

zestawie w układzie Daisy 

Chain 

  

 

 

 

 

 

spełnia/nie spełnia 
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- możliwość zarządzania 

ścianą graficzną z poziomu 

procesora poprzez 

indywidualny adres IP w 

zakresie kalibracji 

kolorystycznej, kalibracji 

parametrów obrazu (jasność, 

kontrast), zmiany 

rozdzielczości, temperatury 

barwowej oraz zakresu 

odświeżania 

- procesor umożliwia również 

graficzny podgląd 

pojedynczych modułów ściany 

- funkcja automatycznej 

kalibracji ściany graficznej w 

zakresie temperatury 

barwowej, kontrastu i jasności 

- możliwość przeprowadzenia 

pełnej interwencji serwisowej 

w zakresie naprawy lub 

wymiany pojedynczego 

ekranu bez konieczności 

demontażu całości ściany 

- możliwość rozbudowy i 

przebudowy ściany graficznej 

przy zachowaniu parametrów i 

funkcjonalności w zależności 

od potrzeb Zamawiającego 

Producent proponowanego urządzenia:  

Model proponowanego urządzenia:  

I zastępuje następującym brzmieniem:  

ŚCIANA GRAFICZNA WRAZ Z PROCESOREM ZARZĄDZAJĄCYM (1 sztuka) 

Minimalne Wymagane parametry parametry 

proponowanego 

urządzenia 

Spełnienie 

wymagań 

Technologia DLP wstecznej projekcji ze źródłem światła 

LED 

 spełnia/nie 

spełnia 

Wymiary 

całkowite 

2886x722x410 mm (z możliwością 

przebudowy) przy czym: maksymalna 

głębokość całkowita zabudowy ekranu nie 

może być większa niż 450mm 

 spełnia/nie 

spełnia 

Wymiary 

pojedynczego 

modułu 

max. 481x361x410 mm (szer. x wys. x gł.) 

przy czym: maksymalna głębokość całkowita 

zabudowy ekranu nie może być większa niż 

450mm 

 spełnia/nie 

spełnia 

Rozdzielczość 

natywna dla 

całej ściany 

graficznej 

min. 43o0x1080 pikseli  spełnia/nie 

spełnia 

Rozdzielczość min. 720x540 pikseli   spełnia/nie 



  Strona 6 

 

natywna 

pojedynczego 

modułu 

spełnia 

Zakres 

temperatury 

barwowej 

3200-9600 K  spełnia/nie 

spełnia 

Rozmiar piksela max. 0.567x0.567 mm max.   spełnia/nie 

spełnia 

Jasność 

pojedynczego 

modułu 

min. 600 cd/m
2
  spełnia/nie 

spełnia 

Technologia 

wyświetlania 

DLP 0.55” SVGA  spełnia/nie 

spełnia 

Żywotność 

pojedynczego 

modułu 

min. 65 000 h - Zamawiający uzna za 

spełniony warunek „Żywotność 

pojedynczego modułu”  także w przypadku, 

gdy Oferent dostarczy dodatkowe moduły 

źródła światła do każdego modułu ekranu 

(tak aby łączna żywotność spełniała warunek 

minimalny 65 000 godzin) oraz zobowiąże 

się do ich bezpłatnej wymiany w ramach 

gwarancji.  

 

 spełnia/nie 

spełnia 

Wymagane - w zestawie znajduje się zewnętrzny 

procesor zarządzający ścianą graficzną 

(wyposażony w złącze DVI SL, Ethernet 

obsługujący protokół SNMP, port Serial) 

- ekran wyposażony w port DisplayPort z 

możliwością dystrybucji sygnału w całym 

zestawie w układzie Daisy Chain 

- możliwość zarządzania ścianą graficzną z 

poziomu procesora poprzez indywidualny 

adres IP w zakresie kalibracji kolorystycznej, 

kalibracji parametrów obrazu (jasność, 

kontrast), zmiany rozdzielczości, temperatury 

barwowej oraz zakresu odświeżania 

- procesor umożliwia również graficzny 

podgląd pojedynczych modułów ściany 

- funkcja automatycznej kalibracji ściany 

graficznej w zakresie temperatury barwowej, 

kontrastu i jasności 

- możliwość przeprowadzenia pełnej 

interwencji serwisowej w zakresie naprawy 

lub wymiany pojedynczego ekranu bez 

konieczności demontażu całości ściany 

- możliwość rozbudowy i przebudowy ściany 

graficznej przy zachowaniu parametrów i 

funkcjonalności w zależności od potrzeb 

Zamawiającego 

 spełnia/nie 

spełnia 

Pomocniczo Zamawiający publikuje na www ujednolicony wzór załącznika 1b do SIWZ (zestawienie urządzeń 

multimedialnych).  
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Zmiana nr 7: 

Zamawiający zmienia zapis w projekcie Umowy w następujący sposób:  

Po § 13 ust. 7 projektu umowy skreśla się ust. 8 i zastępuje następującym brzmieniem: 

„8. W przypadku kiedy Wykonawca uchyli się od usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie określonym w § 13 ust. 7 

Umowy Zamawiający dokona naprawy wyłaniając w tym celu inny podmiot na koszt i ryzyko wykonawcy.” 

 

Po § 13 ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu.  

„9.  Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 8, będzie każdorazowo określana według cen obowiązujących w tym 

okresie.” 

 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 

Z poważaniem 


