
  

 

 
 

 

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r. 
SPRAWA ZNAK: TP/02/22 

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

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/1990/2022 

 

WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn. „Zakup ściany video wykonanej w technologii 

przenośnych ekranów LED na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana 

Kiepury” – TP/02/22. 

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

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIE 1 

Pytanie dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, podpunkt "Mediaserwer", pkt 11 – wejście obrazu wideo. 

Proszę o informację jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający, konieczne jest więcej szczegółów. Czy 

Zamawiający dopuszcza standardową kartę przechwytującą na USB?  

 

WYJAŚNIENIA 1 

Zamawiający wymaga wejścia video o rozdzielczości minimalnej 1920x1080px poprzez wejścia SDI lub 

HDMI. Zamawiający nie dopuszcza standardowej karty przechwytującej na USB. Zamawiający może 

dopuścić jedynie karty przechwytujące zamontowane w obudowie mediaserwera.  

 

PYTANIE 2  

Pytanie dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, podpunkt "Mediaserwer", pkt 20- maksymalna wysokość 

– 2U. Nie ma takiej fizycznej możliwości, ponieważ standardowe elementy muszą mieć przynajmniej 3U, 

a ze względu na chłodzenie i wysokość wielowyjściowej karty graficznej, rozmiar powinien mieć co 

najmniej 4U. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody i dopuszczenie wysokości 4U.  

 

WYJAŚNIENIA 2 

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o wysokości powyżej 4U. Rozeznanie rynku potwierdziło, że istnieją 

urządzenia spełniające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne wymaganego urządzenia.  

 



  

 

 
 

 

PYTANIE 3  

Specyfikacja Warunków Zamówienia, punkt IX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU podpunkt 2) zdolności technicznej lub zawodowej W związku z pandemią COVID-19, 

która drastycznie ograniczyła dostawy oraz sprzedaż sprzętu multimedialnego. Czy Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw z roku 2018 z czego jedną na kwotę 

powyżej 250 000 PLN, a następną na kwotę powyżej 220 000 PLN? 

 

WYJAŚNIENIA 3 

Zamawiający informuje, że nie uzna warunku za spełniony. Zamawiający nie dokona zmiany warunków 

udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ……..……………………………………………… 

        Kierownik Zamawiającego 
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