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Dot. przetargu nieograniczonego na: „dostawę sprzętu akustycznego na potrzeby
realizacji spektakli wystawianych w Teatrze Rampa na Targówku”.
Zamawiający - Teatr Rampa na Targówku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.)
informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu
przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.
Pytanie 1:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w poz. 9 opisał
"Odbiornik bezprzewodowego systemu odsłuchowego". W formularzu cenowym brak jest
jednak takiego urządzenia. Czy Zamawiający wymaga dostawy w/w odbiornika, a jeśli tak to
w którym polu formularza ofertowego należy go ująć?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż sprzęt określony w poz. 8 i 9 opisu przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 1 do siwz tj. nadajnik bezprzewodowego systemu odsłuchowego oraz odbiornik
bezprzewodowego systemu odsłuchowego należy wycenić w złożonej ofercie w poz. 9
formularza cenowego – załącznik nr 3 do siwz tj. jako bezprzewodowy system monitorowy.
Pytanie 2:
Zamawiający w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) wymaga dostawy
"Dystrybutor antenowy z odbiornikiem". Brak jest opisu technicznego w OPZ (zał. 1 do
SIWZ). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Tę specyfikację należy zamieścić w OPZ
(zał. 1 do SIWZ)
Odpowiedź Zamawiającego:
Poniżej Zamawiający podaje wymagane parametry techniczne dotyczące szerokopasmowego
dystrybutora antenowego – określonego w poz. 4 formularza cenowego:

1

Liczba par antenowych
Dodatkowy port kaskadowy
Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych
Obudowa rackowa z funkcjonalnym
rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z
tyłu urządzenia

4
Tak
Tak
Tak, z możliwością zamontowania anten
wejściowych z przodu

Pytanie 3:
Zamawiający w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) wymaga dostawy 22 szt.
Nadajników osobistych „bodypack”. Natomiast w OPZ wyszczególnionych jest 20 szt. w/w
nadajników. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości wymaganej dostawą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania dostawy 22 szt. nadajników osobistych
„bodypack” – zgodnie z poz. 1 formularza cenowego.

Ww. wyjaśnienia do siwz stanowią jej integralną część. Wykonawcy winni
je uwzględnić w złożonych ofertach. Termin skłania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu pozostają bez zmian.
Dyrektor
/-/ Witold Olejarz
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