Czechowice-Dziedzice, 18.03.2020 r.
Znak sprawy: MBP-PW-17/20

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu
multimedialnego i przenośnego zestawu estradowego dla potrzeb Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderwskiego".

Zmiana

treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający

dokonuje

zmiany

treści

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

dotyczącej :

Minimalnego zakresu regulacji Lens Shift w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu

zamówienia :
CZĘŚĆ I
Dział

IV MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTU
pkt 1.1 (Projektor laserowv) otrzymuje brzmienie:
Projektor wyposażony w funkcję Lens Shift pozwalającą na manipulację
obiektywem w poziomie minimum ±28% oraz w pionie minimum +55%.
Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu.
FUNKCJONALNOŚĆ

Proporcje obrazu .
Automatyczny start i automatyczne
Regulacja

wyłączanie.

źródła światła .

li
Minimalnego zakresu regulacji Lens Shift w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu

zamówienia :
CZĘŚĆ I
Dział

IV MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTU
pkt 2.1 (Projektor laserowv) otrzymuje brzmienie:
Projektor wyposażony w funkcję Lens Shift pozwalającą na manipulację
obiektywem w poziomie minimum ±28% oraz w pionie minimum +55%.
Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu .
FUNKOONALNOŚĆ

Proporcje obrazu.
Automatyczny start i automatyczne wyłączanie .
Regulacja źródła światła .

Ili
usunięcia parametru dot. kontrolki LED statusu zasilania w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia :
CZĘŚĆ 11
Dział IV MINIMALNE WYMAGANIA
Pkt 1.1 (Zestaw nagłośnieniowy, ppkt mikrofon instrumentalny) otrzymuje brzmienie:
Przewodowy mikrofon o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej.
Przetwornik : dynamiczny
Pasmo przenoszenia 40 Hz - lSKHz
Czułość: -56 dBV/Pa, (1,6 mV)
MIKROFON
INSTRUMENTALNY -

2 KPL.

Złącze

XLR.

Każdy mikrofon musi być dostarczony z kablem mikrofonowym o długości minimum
10 metrów ze złączami XLR (żeński) / XLR (męski) oraz ze statywem w kolorze
czarnym z ramieniem o długości minimum 70 cm zakończonym w końcówkę do
mocowania mikrofonu, umożliwiającym regulację wysokości w zakresie minimum
110-170 cm

IV
usunięciu parametru dot. kontrolki LED statusu zasilania w
przedmiotu zamówienia :

załączniku

nr 5 do SIWZ - Opis

CZĘŚĆ li
Dział

IV MINIMALNE WYMAGANIA
Pkt 1.1 (Zestaw nagłośnieniowy, ppkt mikrofon wokalny) otrzymuje brzmienie:
Przewodowy mikrofon o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej.
Przetwornik: dynamiczny
Pasmo przenoszenia 50 Hz - lSKHz
MIKROFON WOKALNY -

2

Czułość: -54,5 dBV/Pa, (1,85 mV)
Złącze

KPL.

XLR.

Każdy mikrofon musi być dostarczony z kablem mikrofonowym o długości minimum

10 metrów ze złączami XLR (żeński) / XLR (męski) oraz ze statywem w kolorze
czarnym z ramieniem zakończonym w końcówkę do mocowania mikrofonu,
umożliwiającym regulację wysokości mikrofonu do minimum 200 cm

~
l_//lr

ilości

, ~miana
sztuk dot. Mikrofonu
zamówienia :

nagłownego załączniku
w

nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu

CZĘŚĆ I
Dział

IV MINIMALNE WYMAGANIA
Pkt 1.2 (Nagłośnienie sali, ppkt mikrofon

Mikrofon

nagłowny -

nagłowny)

otrzymuje brzmienie:

2 szt.

Niniejsza zmiana treści stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
zadania pod nazwą: ,,Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i przenośnego zestawu
estradowego dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Paderwskiego".

Pismo otrzymują :
- strona internetowa Zamawiającego www.mbp.czechowice-dziedzice .pl,
-A/a .

