
  

 

 
 

 

Warszawa, 5 sierpnia 2022 r. 
SPRAWA ZNAK: TP/01/22 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 
ul. Goplańska 42 
02-954 Warszawa 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/1887/2022 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Uzupełnienie oświetlenia 

scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury”. 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej 

treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

W dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia w części II wyszczególnione są parametry głowicy 

inteligentnej typu wash. Jednym z parametrów jest strumień świetlny emitowany przez urządzenie 

nie mniejszy niż 4000 lm. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ze strumieniem świetlnym za poziomie 

3420 Lm, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów zawartych w OPZ? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza strumień światła emitowany przez urządzenie na zewnątrz nie mniejszy 

niż  3400  lm dla parametru głowicy inteligentnej typu wash (część II przedmiotu zamówienia), 

pod warunkiem spełniania przez urządzenie pozostałych parametrów wyszczególnionych w OPZ, 

ze szczególnym uwzględnieniem powiązanego z powyższym parametru Średnie natężenie oświetlenia 

na płaszczyźnie, z odległości 12m na poziomie nie mniejszym od 1300 luksów. 

 

Pytanie nr 2: 

W nawiązaniu do ogłoszenia, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz 

modyfikację treści specyfikacji w zakresie przedstawionym poniżej. W opublikowanych załącznikach - 

Zamawiający wyspecyfikował szczegółowo parametry zamawianych urządzeń oświetlenia scenicznego dla 

urządzeń profilowych, urządzeń wash oraz urządzenia followspot. Analiza rynku wskazuje, że dobór 

parametrów wymaganych przez Zamawiającego sprawia, że każdorazowo wymagania te spełnia wyłącznie 

jedno konkretne urządzenie. Informujemy, że charakter prowadzonego dialogu technicznego był pozorny 

ponieważ Zamawiający podjął decyzję o wyborze konkretnych urządzeń bez poszanowania zasad uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 



  

 

 
 

 

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy o opisanie urządzeń w sposób funkcjonalny, a nie 

parametryczny lub dopuszczenie parametrów alternatywnych (równoważnych) aby wymagania te mogły 

być spełnione przez wyroby więcej niż jednego producenta (zgodnie z Pzp). Obecne zapisy specyfikacji, 

wymóg konkretnych parametrów wskazują każdorazowo swoim stopniem uszczegółowienia na konkretne 

modele i typy urządzeń.  

Arkusz 1 urządzenie profilowe (6 kpl.) - AYRTON DIABLO  

Arkusz 2 urządzenie wash (4 kpl.) - MARTIN AURA 

Arkusz 3 urządzenie followspot (1 kpl.) - ROBERT JULIAT  

W naszej ocenie wymogi postawione przez Zamawiającego, a wynikające ze specyfikacji w wyżej 

przytoczonym zakresie nie mają żadnego uzasadnienia w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot 

zamówienia. Pomimo iż jesteśmy wiodącym w Polsce dostawcą nowoczesnych urządzeń z zakresu 

oświetlenia scenicznego, to aktualne specyfikacje powodują że firma nie może złożyć Zamawiającemu 

ważnej konkurencyjnej oferty na dostawę oświetlenia scenicznego w ramach planowanego 

postępowania. Przyczyną nie jest niedostateczna jakość lub funkcjonalność urządzeń oświetleniowych 

oferowanych przez naszą firmę lecz wymogi przedstawionej specyfikacji. W świetle powyższego jak i 

w interesie Zamawiającego jest dokonanie modyfikacji treści na tym etapie postępowania, zgodnie z 

prośbą, tylko bowiem w ten sposób oddali od siebie ryzyko unieważnienia przedmiotowego postępowania 

przetargowego jak i unieważnienia umowy zawartej w wyniku jego przeprowadzenia. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian. Z wiedzy Zamawiającego i zebranych w toku procesu 

szacowania wartości zamówienia wynika, że na rynku są przynajmniej po 3 różne urządzenia różnych 

producentów/dystrybutorów spełniające parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia dla 

każdej jego części. Zamawiający może domniemywać, że oprócz znanych mu urządzeń dostępne są jeszcze 

na rynku inne urządzenia, które mogą spełniać określone w OPZ parametry. Zamawiający nie prowadził 

„dialogu technicznego” dotyczącego przedmiotowego postępowania. Zamawiający, zgodnie z ustawą Pzp 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, skorzystał z możliwości przeprowadzenia 

wstępnych konsultacji rynkowych, w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców 

o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. We wstępnych konsultacjach rynkowych wzięli 

udział wszyscy wykonawcy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa. Dzięki temu i wiedzy niezależnego 

zewnętrznego eksperta w zakresie oświetlenia scenicznego określony został przedmiot zamówienia i 

przygotowane postępowanie odpowiednie dla danego przedmiotu zamówienia, co można zweryfikować 

porównując postępowania prowadzone przez innych zamawiających w zakresie oświetlenia scenicznego. 

Zamawiający na etapie przygotowania OPZ szczegółowo zweryfikował swoje zapotrzebowanie i 

możliwości technologiczne rynku, skupił się na mierzalnych weryfikowalnych przejrzystych parametrach i 

dostosował je do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 

„Załącznik 1 OPZ oświetlenie” - Część I – Zakup i dostawa głowicy inteligentnej typu profile wraz z 

niezbędnym osprzętem. 

Zamawiający wymaga: „Średnia wartość ciśnienia akustycznego (głośność urządzenia) podczas pracy 

mierzona z odległości 1m lub mniejszej nie może przekraczać 50dB.” 



  

 

 
 

 

W trosce o dobro Zamawiającego oraz wysoką kulturę pracy przy realizacjach wydarzeń artystycznych 

wnosimy o zawężenie parametru średniej wartości ciśnienia akustycznego do wartości min. 36dBA 

podczas pracy urządzeń. Informujemy, że dla wielu wystawianych wydarzeń (tj. orkiestry symfoniczne, 

sztuki dramatyczne) niezbędne jest brak hałasu wydzielanego z urządzeń. Głośność na poziomie 40-50dB 

jest porównywalna do pracy wentylatora, a więc hałasu niedopuszczalnego dla wydarzeń scenicznych 

wymagających zupełnej ciszy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Przy kalkulacji maksymalnej dopuszczalnej głośności 

urządzenia Zamawiający wziął pod uwagę tło akustyczne, które w teatrze muzycznym jest na dość 

wysokim poziomie, biorąc dodatkowo pod uwagę np. system wentylacji. W związku z tym, że Zamawiający 

wykorzystuje wspomaganie elektroakustyczne to poziom tła hałasu nie jest parametrem krytycznym, jak 

w przypadku, gdyby takiego systemu nie było. W wyniku zmierzenia hałasu tła i biorąc pod uwagę prawa 

fizyki, umiejscowienie urządzeń oraz ich odległość od widowni średni poziom hałasu tła, na który składają 

się działające urządzenia nie wzrośnie znacznie. Zamawiający posiada urządzenia charakteryzujące się 

wartością ciśnienia akustycznego na poziomie 50dB. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza urządzenia 

o średniej wartości ciśnienia akustycznego (głośność urządzenia) podczas pracy mierzonej z odległości 1m 

lub mniejszej poniżej 50dB, zarówno 36dB, jak i 35dB, czy mniejszej. 

 

Pytanie nr 4: 

„Załącznik 1 OPZ oświetlenie” - Część II – Zakup i dostawa głowicy inteligentnej typu wash wraz z 

niezbędnym osprzętem. 

Zamawiający wymaga: „Żywotność źródeł światła minimum 30000 godzin”. 

Parametr żywotności diod LED określany jest w warunkach laboratoryjnych, mierzony w temperaturze 

stałej 20 stopni Celsjusza co nie odzwierciedla rzeczywistych warunków scenicznych. Wartości podawane 

przez producentów są zatem sztucznie zawyżane. Symulując faktyczne godziny pracy urządzenia w teatrze 

(tj. średnia długość prób i spektakli) gdzie urządzenie pracowałoby codziennie przez min. 4h oznaczałoby, 

iż urządzenie z żywotnością 20 tys. godzin może pracować przez min. 13 lat (4h x 365 dni x 13 lat = 18 980 

godzin pracy) co jest wystarczające biorąc pod uwagę aktualny rozwój technologii oświetleniowej. 

Dodatkowo żywotność źródła światła deklarowana przez producentów różnych marek nie ma wpływu na 

przebieg gwarancji. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy akceptację urządzenia z żywotnością LED na poziomie 20 tys. godzin 

i uznaniem go za równoważne. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. Nieweryfikowalne deklaracje Wykonawcy budzą 

obawę Zamawiającego, że oferowane przez Wykonawcę urządzenie może nie spełniać żywotności źródeł 

światła nawet na poziomie minimum 20000 godzin. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) w pkt III ust. 2 Lp. 3 otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: „Strumień światła emitowany przez urządzenie na zewnątrz nie mniejszy 

niż 3400 lm”. 

2. Formularz techniczno-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) w pkt III Lp. 3 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: „Strumień światła emitowany przez urządzenie na zewnątrz nie mniejszy niż 3400 lm”. 

 

Załącznikiem do Wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest skorygowana SWZ 

zakresie skorygowanego załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 2 (Formularz 

techniczno-cenowy). 

 

Zamawiający zamieszcza wymienione skorygowane dokumenty na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Wprowadzone zmiany w dokumentach są zaznaczone kolorem żółtym. Zamawiający zaleca posługiwanie 

się dokumentami przetargowymi w wersji skorygowanej przy opracowaniu ofert. 
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