
  

 

 
 

 

Warszawa, 5 października 2022 r. 
SPRAWA ZNAK: TP/03/22 

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

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/2300/2022 

 

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, pn. „Wynajem urządzeń multimedialnych na 

potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury” – TP/03/22. 

 

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 NR 1: 

Ekran horyzontalny P3.9 – czy Zamawiający dopuści ekran o wymiarach kabiny 500*500mm, rozdzielczość 

kabiny 128*128. Ilość kabinetów dopasowana do wymaganego wymiaru 4,5*5m. 

 

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1: 

Zamawiający dopuszcza ekran o wymiarach kabiny 500*500mm, rozdzielczość kabiny 128*128, ilość 

kabinetów dopasowana do wymaganego wymiaru 4,5*5m. 

 

PYTANIE NR 2 

Ekran LED boczny – czy Zamawiający dopuści wymiar kabiny 400*300mm, rozdzielczość 160*120, wymiar 

ekranu 2m*4.80m lub 2m*5,10m? 

 

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2: 

Zamawiający dopuszcza wymiar kabiny 400*300mm, rozdzielczość 160*120, wymiar ekranu w przedziale 

2m*4,80m do 2m*5,10m 

 

PYTANIE NR 3 

OPZ pkt 4 : Zamawiający wymaga elementów montażowych do urządzeń oświetleniowych w górnej części 

ramy nośnej ekranu głównego LED. Proszę o więcej szczegółów jakie to elementy, bądź rezygnację z tego 

zapisu. Umieszczenie dodatkowych elementów oświetlenia może dodatkowo obciążyć konstrukcję, co 



  

 

 
 

 

będzie wymagało wzmocnienia (dodatkowego balastu), stąd prośba o doprecyzowanie tej kwestii, w celu 

właściwego zaplanowania prac i wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3: 

Zamawiający rezygnuje z zapisów dotyczących elementów montażowych do urządzeń oświetleniowych  

w górnej części ramy nośnej ekranu głównego LED. Zamawiający będzie polegał na doświadczeniu 

wynajmującego i oczekuje koncepcji w zakresie konstrukcji montażu zgodnie z prawem i przepisami BHP. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

Zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ: 

 

Załącznikiem do niniejszego pisma jest skorygowana Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie 

przedmiotu zamówienia, skorygowany załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik 

nr 3 do SWZ (Projekt umowy). 

 

Zamawiający zamieszcza wymienione skorygowane dokumenty na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Wprowadzone zmiany w dokumentach są zaznaczone kolorem czerwonym i opatrzone numerem 2. 

Zamawiający zaleca posługiwanie się dokumentami przetargowymi w wersji skorygowanej przy 

opracowaniu ofert. 

 

 

              ……..…………………………………………… 
            Kierownik Zamawiającego 
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