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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa montaż i uruchomienie urządzeń wideokonferencyjnych do sal 

konferencyjnych użytkowanych przez UMWM w Warszawie wraz ze szkoleniem max. 12 osób  

z jego obsługi (po 2 osoby do każdej lokalizacji). 

2. Oprogramowanie przeznaczone do wideokonferencji powinno umożliwiać prowadzenie spotkań on-line, 

wykorzystując rozwiązania informatyczne do wideokonferencji takie jak: Microsoft Teams, Cisco Webex. 

Zoom oraz opcjonalnie innych producentów. 

3. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą współpracować z zainstalowanymi obecnie 

urządzeniami zamawiającego dotyczy to: sal konferencyjnych przy ul. Jagiellońskiej 26 zlokalizowanych 

na parterze (Elektronika WM-5405 (4 kanały z mixem), piętrze III (Elektronika WM-5405 (4 kanały  

z mixem), oraz piętrze IV (1) – (AMX NETLIX NX-3200,AMX NETLIX NI-3100). Zamawiający wyraża 

zgodę na przeprowadzenie tzw. wizji lokalnej w ww. pomieszczeniach, po uzgodnieniu terminu. 

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w następujących lokalizacjach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 

1) Budynek przy ul. Jagiellońskiej 26: 

a) sala konferencyjna parter, 

b) sala konferencyjna III piętro, 

c) sala konferencyjna IV piętro (1), 

d) sala konferencyjna IV piętro (2), 

2) Budynek przy ul. Skoczylasa 4: 

a) sala konferencyjna II piętro 

3) Budynek przy ul. Kijowskiej 12/10a: 

a) sala konferencyjna II piętro 

5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązuje się do dostawy, 

montażu, uruchomienia urządzeń wideokonferencyjnych oraz instalacji niezbędnego okablowania, 

konfiguracji urządzeń, a także naprawy elementów ścian, podłóg, sufitów po prawidłowej instalacji 

urządzeń wchodzących w skład zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu obecnie używanych urządzeń, które w ramach realizowanego 

zamówienia będą zastępowane nowymi. Zdemontowane urządzenia pozostaną w dyspozycji 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posprzątać pomieszczenia po zakończeniu prac związanych instalacją 

urządzeń wchodzących w skład zamówienia oraz zutylizować wszelkie opakowania na własny koszt. 

 

Wykaz urządzeń wideokonferencyjnych do poszczególnych sal, o których mowa w pkt. 2: 

 

1. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie – parter: 

L.p. Wymagania/opis Ilość 

   

1.  Projektor laserowy typ. 1 1 

 
L.p. Cechy  Wymagane parametry  

 1)  Technologia wyświetlania DLP  

 2)  Rozdzielczość min. WUXGA (1920x1200)  

 3)  Jasność min. 6200 lumenów  

 4)  Kontrast min. 300 000:1  

 5)  Natywne proporcje ekranu 16:10  
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 6)  Korekcja trapezowa – pozioma +/-30  

 7)  Korekcja trapezowa – pionowa +/-30  

 8)  Automatyczna pionowa korekcja 
trapezowa 

TAK  

 9)  Ilość wyświetlanych kolorów min. 1 073 000,4 mln.  

 10)  Jednolitość min. 85%  

 11)  Źródło światła  Laser  

 12)  Żywotność lasera min. 30 000 godzin  

 13)  Współczynnik projekcji 1,2:1~1,92:1  

 14)  Zoom min. 1,6 x  

 15)  Rodzaj powiększania Manualne  

 16)  Ogniskowa min. 11.66 mm  

 17)  Przesuw obiektywu Pionowo - 100~120%  

 18)  Lens shift Tak  

 19)  Poziom hałasu (typowy) max 32 dB  

 20)  Poziom hałasu (maksymalny) max 34 dB  

 21)  IP rating IP6x  

 22)  Możliwość działania 24h/7d w 
tygodniu 

TAK  

 23)  Pilot z funkcją podświetlania TAK  

 24)  Liczba głośników min. 2  

 25)  Moc głośnika min. 10W  

 26)  Wymiary 374x302x117 mm (+/-2%)  

 27)  Porty wejścia min. HDMI 1.4a 3D – 1, HDMI 2.0 
– 1, VGA – 2, Composite video – 
1, Mic 3.5 mm – 1, Audio 3.5 mm 

– 1, HDBaseT – 1, S-Video -1 

 

 28)  Porty wyjścia min. VGA – 1, USB-A power 1.5A 
- 1, Audio 3.5 mm – 1 

 

 29)  Kontrola RS 232 – 1, 12V trigger, - 1,  
RJ 45 – 1 

 

 30)  Kompatybilność HDR TAK  

 31)  Funkcja szybkiego ponownego 
uruchamiania 

TAK  

 32)  Ustawienia 4 rogów obrazu TAK  

 33)  Zasilanie  USB TAK  

 34)  Wyciszenie AV TAK  

 35)  Włączanie/wyłączenie bezpośrednie TAK  

2.  Uchwyt ścienny do projektora 1 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 

 

 1)  Odległość od ściany min. 500-800 mm (płynna 
regulacja) 

 

 2)  Kolor biały  

 3)  Max. udźwig min. 14 kg  

 4)  Rozstaw otworów montażowych zakres: 21-41 cm  

 5)  Regulacja pochyłu (przód/tył) min. +/- 15 stopni  

 6)  Regulacja przechyłu min. +/- 15 stopni  

 7)  Obrót min. 45 stopni  

 8)  Precyzyjna regulacja mikrometryczna TAK  

 9)  Mechanizm szybkiego montażu 
i demontażu projektora 

TAK  

3.  System mikrofonów bezprzewodowych w poniższej konfiguracji: 

 
L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

1)  Odbiornik podwójny cyfrowy 3 

2)  Nadajnik "do ręki" z mikrofonem 3 

3)  Nadajnik osobisty "bodypack" 3 

4)  Mikrofon przypinany, dookólny, do 
nadajników osobistych 

3 

5)  Akumulator Li-Ion do nadajników 6 

6)  Podwójna ładowarka do akumulatorów 3 

7)  Dystrybutor antenowy 1 
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8)  Dookólna antena szerokopasmowa 2 

9)  Mikser dźwięku instalacyjny, 4 wejścia 
mikrofonowe 

1 

System powinien (ogólna wymagania): 
▪ składać się z profesjonalnego odbiornika bezprzewodowego ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami 

grup, kanałów i częstotliwości oraz opcjami skanowania RF do pracy z kompatybilnymi systemami 
bezprzewodowymi, 

▪ działać w dostępnym paśmie UHF (470–938 MHz), 
▪ zapewniać możliwość stosowania odbiornika pojedynczego lub podwójnego, 
▪ zapewniać możliwość stosowania nadajnika do ręki lub osobistego typu „bodypack”, 
▪ zapewniać transmisję cyfrowego dźwięku audio o rozdzielczości minimum 24 bity, 
▪ zapewniać szerokość pasma strojenia minimum 44 MHz (wybierane pasmo RF) z minimalnie 32 wstępnie 

ustawionymi kompatybilnymi kanałami, 
▪ być zdolny do obsługi 12 kompatybilnych kanałów w paśmie telewizyjnym 8 MHz, 
▪ zapewniać wysokiej jakości czysty dźwięk o płaskiej odpowiedzi częstotliwościowej w szerokim zakresie od 

20 Hz do 20 kHz, zapewniając dokładne odtwarzanie dźwięku, 
▪ posiadać niskie opóźnienie wynoszące maksymalnie 3,2 ms, 
▪ powinien posiadać zakres dynamiczny wynoszący minimum 115 dB, 
▪ zapewnić zasięg działania do 100m (w otwartej przestrzeni), 
▪ mieć możliwość współpracy z systemami innych firm, takimi jak Crestron, AMX, Cue itp. Odbiornik powinien 

mieć możliwość zablokowania tej funkcji z menu, aby uniemożliwić urządzeniom innym niż urządzenia tego 
samego producenta dostęp do portu Ethernet. 

 
Odbiornik podwójny cyfrowy powinien (wymagania): 
▪ mieć możliwość zapisania konfiguracji systemu i przywrócenia ją z powrotem, jeśli konfiguracja zostanie 

przypadkowo zmieniona, 
▪ posiadać wytrzymałą, metalową obudowę i możliwość montażu w szafie rack, 
▪ umożliwiać łatwą synchronizację częstotliwości z nadajnikiem, 
▪ posiadać wyjście audio zarówno XLR, jak i TRS ¼ cala, 
▪ umożliwiać wybór poziomu sygnału wyjścia mikrofonowego i liniowego za pomocą menu, 
▪ posiadać limiter zapobiegający zniekształceniom dźwięku. 

 
Nadajnik do ręki z mikrofonem powinien (wymagania): 
▪ posiadać metalową obudowę, 
▪ posiadać wkładkę mikrofonową o charakterystyce superkardioidalnej, dynamicznej z pasmem 

przenoszenia minimum 50Hz-15kHz, 
▪ posiadać przełącznik niskiej i wysokiej mocy nadawania, 
▪ umożliwiać stosowanie baterii typu AA lub akumulatorów Litowo-jonowych, 
▪ mieć możliwość ładowania w stacji dokującej, 
▪ pokazywać także procentową sprawność akumulatora oraz cykle jego ładowania, 
▪ być wyposażony w wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, wskazujący m.in. nazwę kanału, stan baterii 

i częstotliwość, 
▪ zapewnić czas działania przy użyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-Io min. 8 godzin, 
▪ umożliwiać łatwą synchronizację z odbiornikiem przez port podczerwieni. 
 
Nadajnik osobisty „bodypack” powinien (wymagania): 
▪ współpracować z mikrofonami pojemnościowymi różnego rodzaju (np. nagłowne, przypinane do krawata 

itp.), 
▪ posiadać przełącznik niskiej i wysokiej mocy nadawania, 
▪ umożliwiać stosowanie baterii typu AA lub akumulatorów Litowo-Jonowych. 
▪ mieć możliwość ładowania w stacji dokującej. 
▪ pokazywać procentową sprawność akumulatora oraz cykle jego ładowania. 
▪ być wyposażony w wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, wskazujący nazwę kanału, stan baterii  

i częstotliwość, 
▪ zapewnić czas działania przy użyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-Io minimum 8 godzin, 
▪ umożliwiać łatwą synchronizację z odbiornikiem przez port podczerwieni. 
 
Mikrofon przypinany dookólny do nadajników osobistych powinien (wymagania): 
▪ posiadać miniaturowy przetwornik elektretowy o charakterystyce kierunkowej – kardioidalnej, 
▪ obsługiwać pasmo przenoszenia mikrofonu w zakresie: 20Hz-20kHz, 
▪ posiadać miniaturową, zatrzaskową osłonkę przeciwwietrzną, 
▪ posiadać złącze do nadajnika bezprzewodowego typu Switchcraft TQG/TA4F, 
▪ posiadać zapinkę ubraniową do mocowania do ubrania. 
 
Akumulator Li-on do nadajników powinien (wymagania): 
▪ zapewnić minimalny czas działania do 8 godzin, 
▪ posiadać funkcję „brak efektu pamięci przy ładowaniu”, 
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▪ mieć możliwość ładowania zarówno w stacji dokującej jak i w dedykowanej ładowarce. 
 

 
Podwójna ładowarka do akumulatorów powinna (wymagania): 
▪ umożliwiać równoczesne ładowanie: 

− dwóch akumulatorów Li-Ion, 

− dwóch nadajników typu „bodypack”, 

− dwóch nadajników do ręki, 

− jednego nadajnika do ręki i jednego nadajnika typu „bodypack”. 
 
Dystrybutor antenowy powinien (wymagania): 
▪ mieć możliwość podłączenia do 5 odbiorników, 
▪ posiadać możliwość łączenie kablami antenowymi BNC, 
▪ mieć możliwość zasilania zewnętrznych anten aktywnych, 
▪ posiadać możliwość dystrybuowania zasilania do odbiorników, 
▪ posiadać możliwość zamontowania anten dystrybutora z przodu urządzenia. 
 
Dookólna antena szerokopasmowa (wymagania): 
▪ szerokopasmowa antena dookólna typu dipol, 
▪ w komplecie uchwyt umożliwiający montaż na statywie mikrofonowym oraz kabel antenowy o długości 

minimum 7 metrów, 
▪ obsługiwanie częstotliwości w zakresie min. od 470 do 1100 MHz. 
 
Mikser dźwięku instalacyjny (wymagania): 
▪ minimum 4 zbalansowane wejścia mikrofonowe ze złączami XLR, 
▪ zbalansowane wyjścia z przełączaniem poziomu sygnału mic/line, 
▪ wbudowany zasilanie Phantom power min. 12V, 
▪ wbudowany filtr „low cut” na wejściach mikrofonowych (poniżej 80dB), 
▪ wbudowany zasilacz, 
▪ zasilanie 230V. 

 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego  

w Polsce. 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą. 
 

4.  System do wideokonferencji w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  System do wideokonferencji 1 komplet (tj. stacja robocza, 2 kamery full HD, 
urządzenie typu HUB, dotykowy panel sterowania 
moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji 

do komputera, półki do montażu kamer, klawiatura  
i mysz bezprzewodowa, mikrofony – 3 szt., 

niezbędne okablowanie do systemu) 

 2)  Dodatkowe kamer do systemu 
wideokonferencji 

2 szt. 

Wymagania: 
System wideokonferencyjny elementy składowe: 
▪ stacja robocza z systemem operacyjnym, 
▪ cztery kamery obrotowe Full HD z funkcją auto-framing z możliwością rozszerzenia ich liczby  

o kolejne dodatkowe (do 8 szt. łącznie), 
▪ urządzenie typu HUB, do zarządzania dodatkowymi kamerami, 
▪ możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń audio-in oraz audio-out, 
▪ mikrofony dookólne przewodowe z redukcją szumów – 3 szt., 
▪ dotykowy panelu sterowania, 
▪ możliwości przesyłania prezentacji z komputera w formie przewodowej, 
▪ moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera – 2 szt., 
▪ półki do montażu kamery – 4 szt., 
▪ okablowanie niezbędnego do podłączenia zestawu. 

 
 
Stacja robocza z systemem operacyjnym: 
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▪ komputer typu NUC z procesorem min. Intel Core i5 o taktowaniu minimum 2GHz, 
▪ dysk SSD minimum 120 GB, 
▪ minimum 8 GB pamięci RAM, 
▪ karta graficzna Intel UHD Graphics 620 lub nowszy, 
▪ wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 
▪ dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, 
▪ bluetooth, 
▪ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/), 
▪ LAN 10/100/1000 Mbps, 
▪ USB 3.0 – 4 szt. Type-A, 
▪ 2 x HDMI z funkcją CEC, 
▪ RJ-45 (LAN) - 1 szt., 
▪ zasilacz: max. 180 W, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ kabel zasilający, 
▪ mysz bezprzewodowa, 
▪ klawiatura bezprzewodowa, 
▪ zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym Windows 10 Enterprise IoT, 
▪ oprogramowanie musi być przystosowane do pracy z narzędziem Teams Room i certyfikowane przez 

Microsoft. 
 
Kamera obrotowa Full HD: 
▪ dedykowana kamera wideokonferencyjna kompatybilna z komputerem NUC pochodząca od tego samego 

producenta co kodek wideokonferencyjny. Podłączana za pomocą przewodu USB typ A z stacją roboczą, 
▪ obsługiwana rozdzielczość FULL HD 1920x 1080, 60kl/s, 
▪ zoom optyczny minimum 12-krotny, 
▪ pole widzenia ≥ 78,5°, 
▪ zakres ruchu w poziomie ≥ +/- 200°, 
▪ zakres ruchu w pionie ≥ +/- 60°, 
▪ możliwość podwieszenia pod sufitem, 
▪ funkcja auto-framing, 
▪ obsługa presetów, 
▪ zasilacz i okablowanie dołączone w zestawie, 
▪ 1x wejście audio (3,5mm), 1x wyjście audio (3,5mm) 
▪ 1 x USB 2.0 Type-B, 1 x USB 2.0 Type-A 
▪ 1 x wejście mikrofonowe (RJ-45) 

 
Mikrofony przewodowe powinny (wymagania): 
▪ być od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny. Zestaw musi mieć też możliwość obsługi 

zewnętrznego nagłośnienie audio 
▪ posiadać minimalny promień zbierania 3m, 
▪ mieć wbudowaną 3-stronną macierz mikrofonowana 
▪ obsługiwać Noise Proof Technology 
▪ obsługiwać VAD (Voice Activity Detection) 
▪ obsługiwać AEC (Acoustic Echo Canceling) 
▪ posiadać zasięg działania dookólny 360° 
▪ posiadać przycisk umożliwiający wyciszenie mikrofonu 
▪ mieć możliwość podłączenia do 4 takich mikrofonów w zależności od wielkości Sali 
▪ mieć możliwość podłączenia kablem Cat5e, tzw. „skrętką” do kodeka z kamerą. Zasilanie przez PoE, 
▪ posiadać wymiary nie większe niż 169mm x 171.5mm x 37.5mm (+/- 2%), 
▪ posiadać w zestawie 3m kabel Ethernet. 

 
Urządzenie do sterowania kamerami HUB (wymagania): 
▪ hub powinien pochodzić od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny, 
▪ złącza audio 1x RCA in oraz 1x RCA out, 
▪ 2 x RJ45, 
▪ 3 x USB 2.0 type-A, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ złącze zasilania urządzenia, 
▪ obsługa do 8 kamer. 

 
Dotykowy panel sterowania (wymagania): 
▪ przekątna ekranu: minimum 8”, 
▪ rozdzielczość ekranu: minimum 1280 x 800, 
▪ ekran 10 punktowy pojemnościowy, 
▪ wbudowany czujnik ruchu, 
▪ regulowany kąt nachylenia od 20° do 55°, 
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▪ podłączenie do stacji roboczej: przewodowe, 
▪ możliwość sterowania kamerą, 
▪ możliwość zarządzania aplikacją Microsoft Rooms Teams lub innymi, 
▪ możliwość włączania i wyłączania mikrofonów, 
▪ wejścia HDMI/USB-C. 

 
Moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera (wymagania): 
▪ musi pochodzić od tego samego producenta co zestaw wideokonferencyjny Teams Room w celu zapewnienia 

pełnej kompatybilności, 
▪ przesyłanie prezentacji w jakości do 1080P@30fps, 
▪ moduł plug-and-play bez potrzeby instalacji sterowników, 
▪ posiadać funkcję przesyłania prezentacji po naciśnięciu jednego przycisku. 

 
Półka do montażu kamery (wymagania): 
▪ możliwość montażu kamery bezpośrednio na wyświetlaczu 
▪ możliwość montażu kamery na ścianie 

 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą, 
▪ urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy. 

 

5.  System dyskusyjny bezprzewodowy w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  Jednostka centralna systemu 
bezprzewodowego 

1 szt. 

 2)  Bezprzewodowy pulpit 
przewodniczącego z wbudowanym 
głośnikiem 

1 szt. 
 

 3)  40 cm mikrofon do systemu odporny 
na zakłócenia GSM 

1 szt. 

 4)  Bateria do pulpitu 1 szt. 

 
Wymagania: 
 
Bezprzewodowy system dyskusyjny składający się z jednostki centralnej w postaci Access Point, panelu 
dyskusyjnego dla przewodniczącego, odłączanego mikrofonu i baterii. Wszystkie elementy powinny pochodzić 
od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności ze sobą. 
 
Bezprzewodowy punkt dostępowy, musi pracować w pasmach 2,4 i 5GHz, posiadać skaner wolnych 
częstotliwości. Jeden Acces Point powinien obsłużyć minimum 2000 paneli dyskusyjnych, posiadać funkcję 
jawnego oraz nie jawnego głosowania i minimum 6 włączonych mikrofonów w tym samym momencie 
mikrofonów. Dodatkowo system powinien umożliwić na odbiór minimum czterech tłumaczonych języków. 
Posiadać obudowę pozwalającą zamocować urządzenie w dowolnym miejscu (ściana, sufit, podłoga, stół). 
Urządzenie centralne powinno być zasilane po POE (power on Ethernet). Urządzenie powinno pozwalać na 
łączenie się z systemami bezprzewodowymi oraz przewodowymi oraz możliwość łączenia pokoi (przełączenie 
systemu z kilku mniejszych sal spotkań na jeden duży system). Acces Point powinien mieć możliwość na 
połączenie z system naprowadzania kamer tego samego producenta. Zasięg jednego punktu dostępowego to 
minimum 30 metrów. Access Point musi być sterowany po IP, posiadać wbudowany WEB SERVER w języku 
polskim. Web server musi pozwolić operatorowi na zarządzanie konferencją w zakresie: przypisanie imion  
i nazwisk do miejsc, sprawdzanie poziom naładowania baterii, jakości sygnału na każdym ze stanowisk 
delegatów, wybrać częstotliwość pracy, ustawić czułość mikrofonu oraz poziom dźwięku w głośnikach, wybrać 
rodzaj dyskusji, oraz wybór włączenia mikrofonu (minimum 4 rodzaje – bezpośredni dostęp, aktywacja głosem, 
zapytanie o głos oraz FIFO). 

 

 Access Point (jednostka centralna)  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Pasmo działania  min. 2,4 i 5 GHz  

 2)  Skaner wolnych częstotliwości TAK  

 3)  Zasięg min. 30 m  

 4)  Działanie maksymalnie 2048 pulpitów na 
jednym access point, Wsparcie 
dla systemu z głosowaniem, 
tłumaczeń symultanicznych 
minimum 6 pulpitów działających 
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w tym samym czasie  
(6 delegatów może rozmawiać w 
tym samym czasie), Wsparcie dla 
obsługi mikrofonów: Bezpośredni 
dostęp, aktywacja głosem, prośba 
o głos, grupowanie. 

 5)  Możliwość łączenia z przewodowym 
systemem 

TAK, tworzenie systemów 
hybrydowych, przewodowe  
z bezprzewodowymi oraz 
łączenia kilku sal w jeden system 

 

 6)  Zabezpieczenie szyfrowanie 128 bitowym 
kluczem, AES enskrypcja 

 

 7)  Kolor obudowy biały  

 8)  Ilość anten 3  

 9)  Podświetlenie dwie diody pokazujące aktywność 
systemu 

 

 10)  Komunikacja  1x zbalansowane audio wejście 
Jack 6,3mm, 1x zbalansowane 
audio wyjście Jack 6,3mm,  
1x RJ45 do komunikacji Lan,  
1x RJ45 wejście do połączenia  
z jednostką centralną, 1x RJ45 do 
połączenia z kolejnym access 
point 

 

 11)  Rodzaj obudowy obudowa metalowa  

 12)  Mocowanie możliwość przymocowania do 
stołu, ścian, sufitu lub podług 

 

 13)  Wymiary szerokość 250mm, głębokość 
2555mm, wysokość 40mm, waga 
1250g (+/- 2%), 

 

 14)  Sterowanie IP, serwer www (w języku 
polskim), Funkcje web serwera  
(sprawdzenie jakości połączenia, 
poziomu naładowania baterii, 
przypisanie nazw do miejsc, 
zarządzanie mikrofonami, 
sterowanie wszystkimi kamerami 
PTZ, połączenie z audio i wideo 
konferencją. 

 

 15)  Temperatura pracy min. w zakresie od 5 C do 50 C  

 Pulpit przewodniczącego  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wymiary urządzenia  szerokość 250mm; wysokość 
90mm; długość 150 mm (+/- 2%), 

 

 2)  Wyjście na słuchawki 2x gniazdo Jack 3,5mm  

 3)  Wbudowany głośnik  TAK – z automatycznym 
wyciszeniem po włączeniu 
mikrofonu, moc głośnika minimum 
4W 

 

 4)  Regulacja głośności  min. dwa przyciski „+” i „-‘’  

 5)  Włączanie i wyłączanie mikrofonu:  jeden przycisk oraz 2 diody 
sygnalizujące 

 

 6)  Łączenie systemów przewodowych z 
bezprzewodowymi 

TAK, można łączyć systemy 
przewodowe z bezprzewodowymi 
tworząc jeszcze większe systemy 

 

 7)  Zasilanie akumulator (minimum 28h na 
jednym naładowaniu), po dwóch 
minutach bez zasięgu, pulpit 
przechodzi w stan wstrzymania 

 

 8)  Temperatura pracy  min. w zakresie od -5 C do 55 C   

 Mikrofon  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Długość  40cm (+/- 2%),  

 2)  Możliwość zabezpieczenia  złącze Screwlock  

 3)  Zabezpieczenie  mikrofon odporny na zakłócenia 
wywołane urządzeniami GSM 
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 4)  Rodzaj mikrofon na gęsiej szyi  

 5)  Podświetlanie gdy mikrofon jest aktywny zostaje 
podświetlony na nim czerwony 
okrąg, jeżeli delegat prosi o głos 
mikrofon zostaje podświetlony na 
zielono, w stanie spoczynku 
zostanie niepodświetlony 

 

 Bateria  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Rodzaj baterii Litowo-Jonowy akumulator  

 2)  Czas pełnego ładowania 4 godziny  

 3)  Czas pracy na baterii minimum 28 godzin  

 4)  Dioda stanu baterii TAK  

 5)  Dioda ładowani TAK  

 6)  Przycisk testu baterii TAK  

 7)  Podświetlenie pojemności i stanu 
baterii 

TAK  

 

2. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie – piętro III: 

L.p. Wymagania/opis Ilość 

1.  Projektor laserowy 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

1)  Technologia wyświetlania DLP 

2)  Rozdzielczość min. WUXGA (1920x1200) 

3)  Jasność min. 7500 lumenów 

4)  Kontrast min. 1 000 000:1 

5)  Natywne proporcje ekranu 16:10 

6)  Korekcja trapezowa – pozioma +/-30 

7)  Korekcja trapezowa – pionowa +/-30 

8)  Źródło światła  DuraCore Laser 

9)  Żywotność lasera min. 30 000 godzin 

10)  Współczynnik projekcji 1,4:1~2,5:1 

11)  Odległość wyświetlania 1,2-16,5 m 

12)  Zoom min. 1,8 x 

13)  Rodzaj powiększania Manualne 

14)  Ogniskowa min. 20.68~37.23 

15)  
Przesuw obiektywu Pionowo - +/-55% 

Poziomo - +/-25% 

16)  Lens shift Tak 

17)  Poziom hałasu (typowy) max 27 dB 

18)  Poziom hałasu (maksymalny) max 3 dB 

19)  IP rating IP5x 

20)  
Możliwość działania 24h/7d w 
tygodniu 

TAK 

21)  Działanie 360’ TAK 

22)  Pilot z funkcją podświetlania TAK 

23)  Liczba głośników min. 2 

24)  Moc głośnika min. 10W 

25)  Wymiary 484x178,5x376 mm (+/-2%) 

26)  

Porty wejścia min. HDMI 1.4a 3D support – 1, 
HDMI 2.0 – 1, VGA – 1, Audio 3.5 
mm – 1, HDBaseT – 1, 3D sync – 

1 

27)  
Porty wyjścia HDMI 1.4a 3D support  -1 USB-A 

power 1.5A - 1, Audio 3.5 mm – 
1, 3D sync - 1 

28)  
Kontrola RS 232 – 1, 12V trigger, - 1,  

RJ 45 – 1, USB B service – 1, 
Wired remote - 1 

29)  Kompatybilność HDR TAK 
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30)  
Funkcja szybkiego ponownego 
uruchamiania 

TAK 

31)  Ustawienia 4 rogów obrazu TAK 

32)  
Zintegrowany procesor wygładzania i 
łączenia krawędzi 

TAK 

33)  Wyciszenie AV TAK 

34)  Włączanie/wyłączenie bezpośrednie TAK 

 35)  Telnet TAK  

2.  Ekran projekcyjny 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Możliwość montażu zarówno do 
ściany jak i sufitu 

TAK  

 2)  Aluminiowa konstrukcja ekranu  
w kolorze białym, płaskie zakończenie 
kasety 

TAK  

 3)  Format obrazu  16:10  

 4)  Szerokość powierzchni roboczej  min. 450 cm  

 5)  Wysokość powierzchni roboczej  min. 281,3 cm  

 6)  Materiał projekcyjny Vision White  
w technologii PVC 

TAK  

 7)  Masa własna  max. 41 kg  

 8)  Przekrój kasety  max. 152x142 mm  

 9)  Zasilanie 230V 230V  

 10)  Napęd typu Somf TAK  

 11)  Montaż silnika możliwy do wyboru  
z prawej lub lewej strony 

TAK  

 12)  Sterowanie klawiszowe naścienne  
w komplecie 

TAK  

3.  Wysokonapięciowy moduł wzbudzający 1 

 Cecha Wymagane parametry  

Moduł TRIGGER 230V (lub równoważny) - urządzenie przewodowe, sterujące ekranem projekcyjnym z 
poziomu projektora multimedialnego. Moduł powinien mieć możliwość podłączenia sterowania klawiszowego 
do ekranu projekcyjnego, opisanego w pkt 2. 

4.  Uchwyt sufitowy do projektora 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Konstrukcja aluminiowa TAK  

 2)  W komplecie znajduje się maskownica 
sufitowa zakrywająca mocowanie 

TAK  

 3)  Mechanizm mikroregulacji zapewnia 
precyzyjną instalację 

TAK  

 4)  Uniwersalne mocowanie dla 
wszystkich projektorów, dostosowane 
do wielu punktów mocowania 

TAK  

 5)  Regulacja odległości projektora od 
sufitu 

min. w zakresie od 450 mm do 
1700 mm 

 

 6)  Miejsce do organizacji kabli wewnątrz 
rury 

TAK  

 7)  Regulacja 45° w poziomie TAK  

 8)  Minimalny odstęp od sufitu 650 mm  

 9)  Maksymalny odstęp od sufitu 1000 mm  

 10)  Maksymalne obciążenie min. 15 kg  

 11)  Kolor biały  

5.  System mikrofonów bezprzewodowych w poniższej konfiguracji: 

 
L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

1)  Odbiornik podwójny cyfrowy 2 

2)  Nadajnik "do ręki" z mikrofonem 2 

3)  Akumulator Li-Ion do nadajników 2 
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4)  Podwójna ładowarka do akumulatorów 1 

5)  Dystrybutor antenowy 1 

6)  Dookólna antena szerokopasmowa 2 

System powinien (ogólna wymagania): 
▪ składać się z profesjonalnego odbiornika bezprzewodowego ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami 

grup, kanałów i częstotliwości oraz opcjami skanowania RF do pracy z kompatybilnymi systemami 
bezprzewodowymi, 

▪ działać w dostępnym paśmie UHF (470–938 MHz), 
▪ zapewniać możliwość stosowania odbiornika pojedynczego lub podwójnego, 
▪ zapewniać możliwość stosowania nadajnika do ręki lub osobistego typu „bodypack”, 
▪ zapewniać transmisję cyfrowego dźwięku audio o rozdzielczości minimum 24 bity, 
▪ zapewniać szerokość pasma strojenia minimum 44 MHz (wybierane pasmo RF) z minimalnie 32 wstępnie 

ustawionymi kompatybilnymi kanałami, 
▪ być zdolny do obsługi 12 kompatybilnych kanałów w paśmie telewizyjnym 8 MHz, 
▪ zapewniać wysokiej jakości czysty dźwięk o płaskiej odpowiedzi częstotliwościowej w szerokim zakresie od 

20 Hz do 20 kHz, zapewniając dokładne odtwarzanie dźwięku, 
▪ posiadać niskie opóźnienie wynoszące maksymalnie 3,2 ms, 
▪ powinien posiadać zakres dynamiczny wynoszący minimum 115 dB, 
▪ zapewnić zasięg działania do 100m (w otwartej przestrzeni), 
▪ mieć możliwość współpracy z systemami innych firm, takimi jak Crestron, AMX, Cue itp. Odbiornik powinien 

mieć możliwość zablokowania tej funkcji z menu, aby uniemożliwić urządzeniom innym niż urządzenia tego 
samego producenta dostęp do portu Ethernet. 

 
Odbiornik podwójny cyfrowy powinien (wymagania): 
▪ mieć możliwość zapisania konfiguracji systemu i przywrócenia ją z powrotem, jeśli konfiguracja zostanie 

przypadkowo zmieniona, 
▪ posiadać wytrzymałą, metalową obudowę i możliwość montażu w szafie rack, 
▪ umożliwiać łatwą synchronizację częstotliwości z nadajnikiem, 
▪ posiadać wyjście audio zarówno XLR, jak i TRS ¼ cala, 
▪ umożliwiać wybór poziomu sygnału wyjścia mikrofonowego i liniowego za pomocą menu, 
▪ posiadać limiter zapobiegający zniekształceniom dźwięku. 

 
Nadajnik do ręki z mikrofonem powinien (wymagania): 
▪ posiadać metalową obudowę, 
▪ posiadać wkładkę mikrofonową o charakterystyce superkardioidalnej, dynamicznej z pasmem 

przenoszenia minimum 50Hz-15kHz, 
▪ posiadać przełącznik niskiej i wysokiej mocy nadawania, 
▪ umożliwiać stosowanie baterii typu AA lub akumulatorów Litowo-jonowych, 
▪ mieć możliwość ładowania w stacji dokującej, 
▪ pokazywać także procentową sprawność akumulatora oraz cykle jego ładowania, 
▪ być wyposażony w wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, wskazujący m.in. nazwę kanału, stan baterii 

i częstotliwość, 
▪ zapewnić czas działania przy użyciu baterii typu AA lub akumulatora Li-Io min. 8 godzin, 
▪ umożliwiać łatwą synchronizację z odbiornikiem przez port podczerwieni. 
 
Akumulator Li-on do nadajników powinien (wymagania): 
▪ zapewnić minimalny czas działania do 8 godzin, 
▪ posiadać funkcję „brak efektu pamięci przy ładowaniu”, 
▪ mieć możliwość ładowania zarówno w stacji dokującej jak i w dedykowanej ładowarce. 

 
Podwójna ładowarka do akumulatorów powinna (wymagania): 
▪ umożliwiać równoczesne ładowanie: 

− dwóch akumulatorów Li-Ion, 

− dwóch nadajników typu „bodypack”, 

− dwóch nadajników do ręki, 

− jednego nadajnika do ręki i jednego nadajnika typu „bodypack”. 
 
 
Dystrybutor antenowy powinien (wymagania): 
▪ mieć możliwość podłączenia do 5 odbiorników, 
▪ posiadać możliwość łączenie kablami antenowymi BNC, 
▪ mieć możliwość zasilania zewnętrznych anten aktywnych, 
▪ posiadać możliwość dystrybuowania zasilania do odbiorników, 
▪ posiadać możliwość zamontowania anten dystrybutora z przodu urządzenia. 

 
 
Dookólna antena szerokopasmowa (wymagania): 
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▪ szerokopasmowa antena dookólna typu dipol, 
▪ w komplecie uchwyt umożliwiający montaż na statywie mikrofonowym oraz kabel antenowy o długości 

minimum 7 metrów, 
▪ obsługiwanie częstotliwości w zakresie min. od 470 do 1100 MHz. 
 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego  

w Polsce. 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą. 
 

 

3. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie – piętro IV (1): 

L.p. Wymagania/opis Ilość 

1.  Projektor laserowy 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

1)  Technologia wyświetlania DLP 

2)  Rozdzielczość min. WUXGA (1920x1200) 

3)  Jasność min. 6200 lumenów 

4)  Kontrast min. 300 000:1 

5)  Natywne proporcje ekranu 16:10 

6)  Korekcja trapezowa – pozioma +/-30 

7)  Korekcja trapezowa – pionowa +/-30 

8)  Automatyczna pionowa korekcja 
trapezowa 

TAK 

9)  Ilość wyświetlanych kolorów min. 1 073 000,4 mln. 

10)  Jednolitość min. 85% 

11)  Źródło światła  Laser 

12)  Żywotność lasera min. 30 000 godzin 

13)  Współczynnik projekcji 1,2:1~1,92:1 

14)  Zoom min. 1,6 x 

15)  Rodzaj powiększania Manualne 

16)  Ogniskowa min. 11.66 mm 

17)  Przesuw obiektywu Pionowo - 100~120% 

18)  Lens shift Tak 

19)  Poziom hałasu (typowy) max 32 dB 

20)  Poziom hałasu (maksymalny) max 34 dB 

21)  IP rating IP6x 

22)  Możliwość działania 24h/7d w 
tygodniu 

TAK 

23)  Pilot z funkcją podświetlania TAK 

24)  Liczba głośników min. 2 

25)  Moc głośnika min. 10W 

26)  Wymiary 374x302x117 mm (+/-2%) 

27)  Porty wejścia min. HDMI 1.4a 3D – 1, HDMI 2.0 
– 1, VGA – 2, Composite video – 
1, Mic 3.5 mm – 1, Audio 3.5 mm 

– 1, HDBaseT – 1, S-Video -1 

28)  Porty wyjścia min. VGA – 1, USB-A power 1.5A 
- 1, Audio 3.5 mm – 1 

29)  Kontrola RS 232 – 1, 12V trigger, - 1,  
RJ 45 – 1 

30)  Kompatybilność HDR TAK 

31)  Funkcja szybkiego ponownego 
uruchamiania 

TAK 

32)  Ustawienia 4 rogów obrazu TAK 

33)  Zasilanie  USB TAK 

34)  Wyciszenie AV TAK 

35)  Włączanie/wyłączenie bezpośrednie TAK 
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2.  Ekran projekcyjny 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Możliwość montażu zarówno do 
ściany jak i sufitu 

TAK  

 2)  Aluminiowa konstrukcja ekranu w 
kolorze białym, płaskie zakończenie 
kasety 

TAK  

 3)  Format obrazu  16:10  

 4)  Szerokość powierzchni roboczej  min. 240 cm  

 5)  Wysokość powierzchni roboczej  min. 150 cm  

 6)  Czarne ramki 5 cm dookoła obszaru 
roboczego 

TAK  

 7)  Czarny pas rozbiegowy TAK min. 40 cm  

 8)  Materiał projekcyjny Vision White  
w technologii PVC 

TAK  

 9)  Masa własna  max. 18 kg  

 10)  Przekrój kasety  max. 114x117 mm  

 11)  Zasilanie  230V  

 12)  Napęd typu „Somf” TAK  

 13)  Montaż silnika możliwy do wyboru  
z prawej lub lewej strony 

TAK  

 14)  Sterowanie klawiszowe naścienne  
w komplecie 

TAK  

3.  Wysokonapięciowy moduł wzbudzający 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

Moduł TRIGGER 230V (lub równoważny) - urządzenie przewodowe, sterujące ekranem projekcyjnym  
z poziomu projektora multimedialnego. Moduł powinien mieć możliwość podłączenia sterowania klawiszowego 
do ekranu projekcyjnego, opisanego w pkt 2. 

4.  System dyskusyjny bezprzewodowy w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenie Ilość 

 1)  Jednostka centralna systemu 
bezprzewodowego 

1 szt. 

 2)  Bezprzewodowy pulpit delegata  
z wbudowanym głośnikiem 

8 szt. 

 3)  Bezprzewodowy pulpit 
przewodniczącego z wbudowanym 
głośnikiem 

1 szt. 
 

 4)  40 cm mikrofon do systemu odporny 
na zakłócenia GSM 

9 szt. 

 5)  Bateria do pulpitu 9 szt. 

 6)  Ładowarka na 6 baterii 2 szt. 

 7)  Walizka transportowa na 12 pulpitów  
i dwie ładowarki 

1 szt. 

 8)  System naprowadzania kamer  
z dwiema kamerami (wraz z 
elementami, o których mowa w sopz) 

1 komplet 

 9)  Statyw do kamer z pkt. 9 1 szt. 

 10)  Karta przechwytująca HDMI to USB 
3.0 

1 szt. 

Wymagania: 
 
Bezprzewodowy system dyskusyjny składający się z jednostki centralnej w postaci Access Point, panelu 
dyskusyjnego dla przewodniczącego, odłączanego mikrofonu i baterii. Wszystkie elementy powinny pochodzić 
od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności ze sobą. 
 
Bezprzewodowy punkt dostępowy, musi pracować w pasmach 2,4 i 5GHz, posiadać skaner wolnych 
częstotliwości. Jeden Acces Point powinien obsłużyć minimum 2000 paneli dyskusyjnych, posiadać funkcję 
jawnego oraz nie jawnego głosowania i minimum 6 włączonych mikrofonów w tym samym momencie 
mikrofonów. Dodatkowo system powinien umożliwić na odbiór minimum czterech tłumaczonych języków. 
Posiadać obudowę pozwalającą zamocować urządzenie w dowolnym miejscu (ściana, sufit, podłoga, stół). 
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Urządzenie centralne powinno być zasilane po POE (power on Ethernet). Urządzenie powinno pozwalać na 
łączenie się z systemami bezprzewodowymi oraz przewodowymi oraz możliwość łączenia pokoi (przełączenie 
systemu z kilku mniejszych sal spotkań na jeden duży system). Acces Point powinien mieć możliwość na 
połączenie z system naprowadzania kamer tego samego producenta. Zasięg jednego punktu dostępowego to 
minimum 30 metrów. Access Point musi być sterowany po IP, posiadać wbudowany WEB SERVER w języku 
polskim. Web server musi pozwolić operatorowi na zarządzanie konferencją w zakresie: przypisanie imion  
i nazwisk do miejsc, sprawdzanie poziom naładowania baterii, jakości sygnału na każdym ze stanowisk 
delegatów, wybrać częstotliwość pracy, ustawić czułość mikrofonu oraz poziom dźwięku w głośnikach, wybrać 
rodzaj dyskusji, oraz wybór włączenia mikrofonu (minimum 4 rodzaje – bezpośredni dostęp, aktywacja głosem, 
zapytanie o głos oraz FIFO). 
 
Panele dyskusyjne wykonane z matowego czarnego plastiku. Posiadające wbudowany głośnik, pracujący  
w minimalnym zakresie audio 16bit, 32kHz, oraz z bardzo niskim opóźnieniem maksymalnie 20ms. Panele 
muszą być wyposażone w włącznik/ wyłącznik mikrofonu, klawisze zarządzające poziomem dźwięku, dodatkowo 
panel przewodniczącego musi posiadać dwa klawisze pozwalając dodać delegata do dyskusji lub odebrać mu 
głos. Każdy panel musi być wyposażony w dwa złącza słuchawkowe typu: Jack 3,5mm.  

 

 Access Point (jednostka centralna)  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Pasmo działania  min. 2,4 i 5 GHz  

 2)  Skaner wolnych częstotliwości TAK  

 3)  Zasięg min. 30 m  

 4)  Działanie maksymalnie 2048 pulpitów na 
jednym access point, Wsparcie 
dla systemu z głosowaniem, 
tłumaczeń symultanicznych 
minimum 6 pulpitów działających 
w tym samym czasie  
(6 delegatów może rozmawiać w 
tym samym czasie), Wsparcie dla 
obsługi mikrofonów: Bezpośredni 
dostęp, aktywacja głosem, prośba 
o głos, grupowanie. 

 

 5)  Możliwość łączenia z przewodowym 
systemem 

TAK, tworzenie systemów 
hybrydowych, przewodowe  
z bezprzewodowymi oraz 
łączenia kilku sal w jeden system 

 

 6)  Zabezpieczenie szyfrowanie 128 bitowym 
kluczem, AES enskrypcja 

 

 7)  Kolor obudowy biały  

 8)  Ilość anten 3  

 9)  Podświetlenie dwie diody pokazujące aktywność 
systemu 

 

 10)  Komunikacja  1x zbalansowane audio wejście 
Jack 6,3mm, 1x zbalansowane 
audio wyjście Jack 6,3mm,  
1x RJ45 do komunikacji Lan,  
1x RJ45 wejście do połączenia  
z jednostką centralną, 1x RJ45 do 
połączenia z kolejnym access 
point 

 

 11)  Rodzaj obudowy obudowa metalowa  

 12)  Mocowanie możliwość przymocowania do 
stołu, ścian, sufitu lub podług 

 

 13)  Wymiary szerokość 250mm, głębokość 
2555mm, wysokość 40mm, waga 
1250g (+/- 2%), 

 

 14)  Sterowanie IP, serwer www (w języku 
polskim), Funkcje web serwera  
(sprawdzenie jakości połączenia, 
poziomu naładowania baterii, 
przypisanie nazw do miejsc, 
zarządzanie mikrofonami, 
sterowanie wszystkimi kamerami 
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PTZ, połączenie z audio i wideo 
konferencją. 

 15)  Temperatura pracy min. w zakresie od 5 C do 50 C  

 
Pulpit przewodniczącego 

 

 
Cecha Wymagane parametry 

 

 1)  Wymiary urządzenia  szerokość 250mm; wysokość 
90mm; długość 150 mm (+/- 2%), 

 

 2)  Wyjście na słuchawki 2x gniazdo Jack 3,5mm  

 3)  Wbudowany głośnik  TAK – z automatycznym 
wyciszeniem po włączeniu 
mikrofonu, moc głośnika minimum 
4W 

 

 4)  Regulacja głośności  min. dwa przyciski „+” i „-‘’  

 5)  Włączanie i wyłączanie mikrofonu:  jeden przycisk oraz 2 diody 
sygnalizujące 

 

 6)  Łączenie systemów przewodowych z 
bezprzewodowymi 

TAK, można łączyć systemy 
przewodowe z bezprzewodowymi 
tworząc jeszcze większe systemy 

 

 7)  Zasilanie akumulator (minimum 28h na 
jednym naładowaniu), po dwóch 
minutach bez zasięgu, pulpit 
przechodzi w stan wstrzymania 

 

 8)  Temperatura pracy  min. w zakresie od -5 C do 55 C   

 
Mikrofon 

 

 
Cecha Wymagane parametry 

 

 1)  Długość  40cm (+/- 2%)  

 2)  Możliwość zabezpieczenia  złącze Screwlock  

 3)  Zabezpieczenie  mikrofon odporny na zakłócenia 
wywołane urządzeniami GSM 

 

 4)  Rodzaj mikrofon na gęsiej szyi  

 5)  Podświetlanie gdy mikrofon jest aktywny zostaje 
podświetlony na nim czerwony 
okrąg, jeżeli delegat prosi o głos 
mikrofon zostaje podświetlony na 
zielono, w stanie spoczynku 
zostanie niepodświetlony 

 

 Bateria  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Rodzaj baterii litowo-jonowy akumulator  

 2)  Czas pełnego ładowania 4 godziny  

 3)  Czas pracy na baterii min. 28 godzin  

 4)  Dioda stanu baterii TAK  

 5)  Dioda ładowani TAK  

 6)  Przycisk testu baterii TAK  

 7)  Podświetlenie pojemności i stanu 
baterii 

TAK  

 Pulpit delegata  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wymiary urządzenia szerokość 250mm; wysokość 
90mm; długość 150 mm (+/- 2%) 

 

 2)  Wyjście na słuchawek 2x gniazdo Jack 3,5mm  

 3)  Wbudowany głośnik TAK – z automatycznym 
wyciszeniem po włączeniu 
mikrofonu, moc głośnika minimum 
4W 

 

 4)  Regulacja głośności min. dwa przyciski „+” i „-‘’  
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 5)  Włączanie i wyłączanie mikrofonu jeden przycisk oraz 2 diody 
sygnalizujące 

 

 6)  Łączenie systemów przewodowych  
z bezprzewodowymi 

TAK, można łączyć systemy 
przewodowe z bezprzewodowymi 
tworząc jeszcze większe systemy. 

 

 7)  Zasilanie akumulator (minimum 28h na 
jednym naładowaniu), po dwóch 
minutach bez zasięgu, pulpit 
przechodzi w stan wstrzymania  

 

 8)  Temperatura pracy min. w zakresie od -5 C do 55 C  

 9)  Temperatura ładowania min. w zakresie od 0 C do 45 C   

 10)  Złącze mikrofonowe TAK, 5 pinowe złącze Screw Lock  

 11)  Kolor obudowy RAL 9011, czarny matowy plastik  

 12)  Poziom naładowania baterii, 
sygnalizuję migająca czerwona dioda 
z częstotliwością 

4h pozostało: 1 Hz miga 2h 
pozostało: 2 Hz miga 1h 
pozostały: 4 Hz miga 

 

 13)  Informacja o stanie połączenia, 
sygnalizuję niebieska dioda 

połączenie – dioda wyłączona, 
niska jakość połączenia – dioda 
miga, poza zasięgiem – dioda 
miga w urządzeniu i mikrofonie. 

 

 Ładowarka do baterii  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wielkość obudowy: max. 3U  

 2)  Ilość ładowanych baterii min. 6 sztuk w tym samym czasie  

 3)  Ilość ładowarek połączonych w jeden 
łańcuch 

min. 8 kompletów  

 4)  Montaż w szafę rakową 19” lub do 
zabudowy w blat 

 

 5)  Wymiary szerokość 483mm, głębokość 
132,1mm, 139,5mm, waga 3750g 
(+/- 2%)  

 

 6)  Kolor obudowy Czarny  

 
Walizka transportowa 

 

 
Wymagania: 

 

Walizę transportową mieszczącą minimum 12 pulpitów dyskusyjnych wraz z bateriami, 12 mikrofonów, jeden 
punkt dostępowy, oraz dwie ładowarki. Waliza musi być zaprojektowana do częstego użytkowania i 
bezpiecznego transportu. Musi mieć kilka uchwytów i wysokiej jakości wózek. 

 System naprowadzania kamer wraz 2 kamerami i interfejs 3G-SD  

 Wymagania:  

System naprowadzania kamer (wymagania): 
 

▪ oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji kamer, 
▪ 2 kamery Full HD PTZ, 
▪ karta przechwytująca – 1 szt., 
▪ mikser wizyjny – 1 szt., 
▪ konwerter HDMI – 1 szt. 
▪ kable połączeniowe do kamery – komplet 
▪ możliwość tworzenie widoku ogólnego ułatwiającego konfigurację położenia kamer, 
▪ bezproblemowa integracja z systemami konferencyjnymi, 
▪ możliwość wykonania 2 zdjęć każdego miejsca, 
▪ możliwość wykonania 2 zdjęć tworzących szerokie ujęcie, 
▪ natychmiastowa dostępności różnych konfiguracji, 
▪ możliwość konfigurowania ustawienia kamer z poziomu oprogramowania lub za pomocą joysticka USB, 
▪ funkcja ręcznego przełączania na wejście HDMI ze statycznego źródła (np. laptopa do prezentacji), 
▪ min. 20-krotny zoom optyczny w każdej kamerze. 
▪ możliwość integracji z systemami konferencyjnymi 
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Kamery do zestawu: 
 
Dynamiczna kamera typu PTZ przystosowana do sal konferencyjnych. Jakości Full HD 1080p 60 kl/s 
zapewniająca doskonały obraz z kamery. Kamery powinny posiadać 20× zoom, balans bieli oraz tryb 
ekspozycji pozwalający wyostrzyć nawet najdrobniejsze szczegóły. 
Szeroki kąt widzenia (min. od -170 ° do +170 ° w poziomie, odchylenie w górę do 90° i w dół do -30° C), 
szybka reakcja oraz płynna praca. Zaoferowana kamera powinna zapewnić rejestrację każdego ruchu. 
W zestawie do kamer interfejs 3G-SDI umożliwiający przesyłanie krystalicznie czystego  
i nieskompresowanego obrazu bez opóźnień. 
 
Statyw do kamer: 
 
▪ możliwość regulacji wysokości, 
▪ dostosowany do zaoferowanych przez Wykonawcę kamer Full HD PTZ, 
▪ stabilna konstrukcja, 
▪ kolor czarny. 
 

 

 

4. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie – piętro IV (2): 

L.p. Wymagania/opis Ilość 

1.  Monitor wielkoformatowy 85” 1 

 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

 

1)  Rozdzielczość ekranu min. 85” 

2)  Tym matrycy 120Hz Slim Direct LED BLU 

3)  Rozdzielczość natywna min. 3840x2160 (4K UHD) 

4)  Pixel Pitch (mm) min. 0.4875 x 0.4875 

5)  Jasność ekranu min. 500 nit (Typ.) 

6)  Kontrast min. 3000:1 

7)  Kąty widzenia min. 178 x 178 

8)  Czas reakcji matrycy min. 8ms (G to G) 

9)  Matowość matrycy min. 44% 

10)  Czas pracy 24/7 

11)  Orientacja pion/poziom 

12)  Wejścia 
2xHDMI, 1xDVI-D, 1xDisplay Port 
1.2, 1xRS232C, 1xRJ45, 2xUSB 

2.0, 1x mini Jack 

13)  Wyjścia 1xHDMI, 1x mini Jack 

14)  Wbudowane głośniki 2 (15W + 15W) 

15)  Wbudowany moduł WiFi tak 

16)  Wbudowany SoC tak, MagicInfo S6, SSSP 6.0 

17)  Procesor min. Cortex A72 1.7GHz Quad-Core 

18)  Pamięć wewnętrzna min. 8GB 

19)  System operacyjny Tizen 4.0 (VDLinux) 

20)  Wymiar ramek max. 13.2mm/19.3mm 

21)  Waga max 50,7 kg 

22)  Typowe zużycie energii max. 362W 

23)  Maksymalne zużycie energii 495W 

2.  Wózek konferencyjny do telewizora 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wózek konferencyjny dedykowany do 
monitorów o przekątnej 60-100” 

TAK  

 2)  Aluminiowa konstrukcja w kolorze 
czarnym 

TAK  

 3)  Kółka z hamulcem umożliwiające 
blokadę 

TAK  
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 4)  Regulacja wysokości w zakresie 134-
166cm 

TAK  

 5)  Regulacja pochylenia monitora min. 
15° 

TAK  

 6)  Maksymalny udźwig  do 100 kg  

 7)  Zakres mocowania  VESA min. 400x400mm, max. 
1000x600mm 

 

 8)  W zestawie półka na kamerę nad 
ekranem  

TAK o wymiarach min. 
285x150mm 

 

 9)  W zestawie półka na kodek pod 
ekranem  

TAK o wymiarach min. 
430x335mm 

 

 10)  Maksymalna wysokość wózka  
z uchwytem na kamerę  

max. 233,5cm  

 11)  Miejsce na organizację kabli  TAK  

3.  System do wideokonferencji w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  System do wideokonferencji 1 komplet (tj. stacja robocza, 1 kamera full HD, 
dotykowy panel sterowania moduł 

bezprzewodowego przesyłania prezentacji do 
komputera, półki do montażu kamery, klawiatura  

i mysz bezprzewodowa, mikrofony – 3 szt., 
soundbar, niezbędne okablowanie do ww. systemu) 

Wymagania: 
System wideokonferencyjny elementy składowe: 
▪ stacja robocza z systemem operacyjnym, 
▪ kamera obrotowa Full HD z funkcją auto-framing, 
▪ 3 szt. mikrofonu dookólnego przewodowego z redukcją szumów z możliwością rozbudowy do 4 łącznie, 
▪ funkcja opcjonalnej możliwość podłączenia bezprzewodowych mikrofonów, 
▪ głośnik typu soundbar, 
▪ dotykowy panel sterowania, 
▪ możliwości przesyłania prezentacji z komputera w formie przewodowej, 
▪ moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera 1 szt., 
▪ półka do montażu kamery – 1 szt., 
▪ okablowanie niezbędne do podłączenia zestawu, 
 
Stacja robocza z systemem operacyjnym: 
▪ komputer typu NUC z procesorem min. Intel Core i5 o taktowaniu minimum 2GHz, 
▪ dysk SSD minimum 120 GB, 
▪ minimum 8 GB pamięci RAM, 
▪ karta graficzna Intel UHD Graphics 620 lub nowszy, 
▪ wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 
▪ dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, 
▪ bluetooth, 
▪ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/), 
▪ LAN 10/100/1000 Mbps, 
▪ USB 3.0 – 4 szt. Type-A, 
▪ 2 x HDMI z funkcją CEC, 
▪ RJ-45 (LAN) - 1 szt., 
▪ zasilacz: max. 180 W, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ kabel zasilający, 
▪ mysz bezprzewodowa, 
▪ klawiatura bezprzewodowa, 
▪ zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym Windows 10 Enterprise IoT, 
▪ oprogramowanie musi być przystosowane do pracy z narzędziem Teams Room i certyfikowane przez 

Microsoft. 
 
Kamera obrotowa Full HD: 
▪ dedykowana kamera wideokonferencyjna kompatybilna z komputerem NUC pochodząca od tego samego 

producenta co kodek wideokonferencyjny. Podłączana za pomocą przewodu USB typ A z stacją roboczą, 
▪ obsługiwana rozdzielczość FULL HD 1920x 1080, 60kl/s, 
▪ zoom optyczny minimum 12-krotny, 
▪ pole widzenia ≥ 78,5°, 
▪ zakres ruchu w poziomie ≥ +/- 200°, 
▪ zakres ruchu w pionie ≥ +/- 60°, 
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▪ możliwość podwieszenia pod sufitem, 
▪ funkcja auto-framing, 
▪ obsługa presetów, 
▪ zasilacz i okablowanie dołączone w zestawie, 
▪ 1x wejście audio (3,5mm), 1x wyjście audio (3,5mm) 
▪ 1 x USB 2.0 Type-B, 1 x USB 2.0 Type-A 
▪ 1 x wejście mikrofonowe (RJ-45) 

 
Mikrofony przewodowe powinny (wymagania): 
▪ być od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny. Zestaw musi mieć też możliwość obsługi 

zewnętrznego nagłośnienie audio 
▪ posiadać minimalny promień zbierania 3m, 
▪ mieć wbudowaną 3-stronną macierz mikrofonowana 
▪ obsługiwać Noise Proof Technology 
▪ obsługiwać VAD (Voice Activity Detection) 
▪ obsługiwać AEC (Acoustic Echo Canceling) 
▪ posiadać zasięg działania dookólny 360° 
▪ posiadać przycisk umożliwiający wyciszenie mikrofonu 
▪ mieć możliwość podłączenia do 4 takich mikrofonów w zależności od wielkości Sali 
▪ mieć możliwość podłączenia kablem Cat5e, tzw. „skrętką” do kodeka z kamerą. Zasilanie przez PoE, 
▪ posiadać wymiary nie większe niż 169mm x 171.5mm x 37.5mm (+/- 2%), 
▪ posiadać w zestawie 3m kabel Ethernet. 

 
Dotykowy panel sterowania (wymagania): 
▪ przekątna ekranu: minimum 8”, 
▪ rozdzielczość ekranu: minimum 1280 x 800, 
▪ ekran 10 punktowy pojemnościowy, 
▪ wbudowany czujnik ruchu, 
▪ regulowany kąt nachylenia od 20° do 55°, 
▪ podłączenie do stacji roboczej: przewodowe, 
▪ możliwość sterowania kamerą, 
▪ możliwość zarządzania aplikacją Microsoft Rooms Teams lub innymi, 
▪ możliwość włączania i wyłączania mikrofonów, 
▪ wejścia HDMI/USB-C. 

 
Soundbar wymagania: 
▪ nominalna moc wejściowa min. 40 wat, 
▪ pasmo przenoszenia w zakresie 60 - 20000 Hz 
▪ suwak dźwięku w zakresie: 4 - 10 wat - 60 - 20000 Hz – aktywny, 
▪ w zestawie kabel audio 3,5 mm min. 3 m. 
 
Moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera (wymagania): 
▪ musi pochodzić od tego samego producenta co zestaw wideokonferencyjny Teams Room w celu zapewnienia 

pełnej kompatybilności, 
▪ przesyłanie prezentacji w jakości do 1080P@30fps, 
▪ moduł plug-and-play bez potrzeby instalacji sterowników, 
▪ posiadać funkcję przesyłania prezentacji po naciśnięciu jednego przycisku. 

 
Półka do montażu kamery (wymagania): 
▪ możliwość montażu kamery bezpośrednio na wyświetlaczu 
▪ możliwość montażu kamery na ścianie 

 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą, 
▪ urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy. 

 

4.  System dyskusyjny bezprzewodowy w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  Jednostka centralna systemu 
bezprzewodowego 

1 szt. 

 2)  Bezprzewodowy pulpit delegata  
z wbudowanym głośnikiem 

25 szt. 
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 3)  Bezprzewodowy pulpit 
przewodniczącego z wbudowanym 
głośnikiem 

1 szt. 
 

 4)  40 cm mikrofon do systemu odporny 
na zakłócenia GSM 

26 szt. 

 5)  Bateria do pulpitu 26 szt. 

 6)  Ładowarka na 6 baterii 6 szt. 

 7)  Walizka transportowa na 12 pulpitów  
i dwie ładowarki 

3 szt. 

 8)  System naprowadzania kamer  
z dwiema kamerami (wraz z 
elementami, o których mowa w sopz) 

1 komplet 

 9)  Stojak do kamery 1 szt. 

 10)  Karta przechwytująca HDMI to USB 
3.0 

1 szt. 

Wymagania: 
 
Bezprzewodowy system dyskusyjny składający się z jednostki centralnej w postaci Access Point, panelu 
dyskusyjnego dla przewodniczącego, odłączanego mikrofonu i baterii. Wszystkie elementy powinny pochodzić 
od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności ze sobą. 
 
Bezprzewodowy punkt dostępowy, musi pracować w pasmach 2,4 i 5GHz, posiadać skaner wolnych 
częstotliwości. Jeden Acces Point powinien obsłużyć minimum 2000 paneli dyskusyjnych, posiadać funkcję 
jawnego oraz nie jawnego głosowania i minimum 6 włączonych mikrofonów w tym samym momencie 
mikrofonów. Dodatkowo system powinien umożliwić na odbiór minimum czterech tłumaczonych języków. 
Posiadać obudowę pozwalającą zamocować urządzenie w dowolnym miejscu (ściana, sufit, podłoga, stół). 
Urządzenie centralne powinno być zasilane po POE (power on Ethernet). Urządzenie powinno pozwalać na 
łączenie się z systemami bezprzewodowymi oraz przewodowymi oraz możliwość łączenia pokoi (przełączenie 
systemu z kilku mniejszych sal spotkań na jeden duży system). Acces Point powinien mieć możliwość na 
połączenie z system naprowadzania kamer tego samego producenta. Zasięg jednego punktu dostępowego to 
minimum 30 metrów. Access Point musi być sterowany po IP, posiadać wbudowany WEB SERVER w języku 
polskim. Web server musi pozwolić operatorowi na zarządzanie konferencją w zakresie: przypisanie imion  
i nazwisk do miejsc, sprawdzanie poziom naładowania baterii, jakości sygnału na każdym ze stanowisk 
delegatów, wybrać częstotliwość pracy, ustawić czułość mikrofonu oraz poziom dźwięku w głośnikach, wybrać 
rodzaj dyskusji, oraz wybór włączenia mikrofonu (minimum 4 rodzaje – bezpośredni dostęp, aktywacja głosem, 
zapytanie o głos oraz FIFO). 
 
Panele dyskusyjne wykonane z matowego czarnego plastiku. Posiadające wbudowany głośnik, pracujący  
w minimalnym zakresie audio 16bit, 32kHz, oraz z bardzo niskim opóźnieniem maksymalnie 20ms. Panele 
muszą być wyposażone w włącznik/ wyłącznik mikrofonu, klawisze zarządzające poziomem dźwięku, dodatkowo 
panel przewodniczącego musi posiadać dwa klawisze pozwalając dodać delegata do dyskusji lub odebrać mu 
głos. Każdy panel musi być wyposażony w dwa złącza słuchawkowe typu: Jack 3,5mm.  

 

 Access Point (jednostka centralna)  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Pasmo działania  min. 2,4 i 5 GHz  

 2)  Skaner wolnych częstotliwości TAK  

 3)  Zasięg min. 30 m  

 4)  Działanie maksymalnie 2048 pulpitów na 
jednym access point, Wsparcie 
dla systemu z głosowaniem, 
tłumaczeń symultanicznych 
minimum 6 pulpitów działających 
w tym samym czasie  
(6 delegatów może rozmawiać w 
tym samym czasie), Wsparcie dla 
obsługi mikrofonów: Bezpośredni 
dostęp, aktywacja głosem, prośba 
o głos, grupowanie. 

 

 5)  Możliwość łączenia z przewodowym 
systemem 

TAK, tworzenie systemów 
hybrydowych, przewodowe  
z bezprzewodowymi oraz 
łączenia kilku sal w jeden system 
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 6)  Zabezpieczenie szyfrowanie 128 bitowym 
kluczem, AES enskrypcja 

 

 7)  Kolor obudowy biały  

 8)  Ilość anten 3  

 9)  Podświetlenie dwie diody pokazujące aktywność 
systemu 

 

 10)  Komunikacja  1x zbalansowane audio wejście 
Jack 6,3mm, 1x zbalansowane 
audio wyjście Jack 6,3mm,  
1x RJ45 do komunikacji Lan,  
1x RJ45 wejście do połączenia  
z jednostką centralną, 1x RJ45 do 
połączenia z kolejnym access 
point 

 

 11)  Rodzaj obudowy obudowa metalowa  

 12)  Mocowanie możliwość przymocowania do 
stołu, ścian, sufitu lub podług 

 

 13)  Wymiary szerokość 250mm, głębokość 
2555mm, wysokość 40mm, waga 
1250g (+/- 2%), 

 

 14)  Sterowanie IP, serwer www (w języku 
polskim), Funkcje web serwera  
(sprawdzenie jakości połączenia, 
poziomu naładowania baterii, 
przypisanie nazw do miejsc, 
zarządzanie mikrofonami, 
sterowanie wszystkimi kamerami 
PTZ, połączenie z audio i wideo 
konferencją. 

 

 15)  Temperatura pracy min. w zakresie od 5 C do 50 C  

 
Pulpit przewodniczącego 

 

 
Cecha Wymagane parametry 

 

 1)  Wymiary urządzenia  szerokość 250mm; wysokość 
90mm; długość 150 mm (+/- 2%), 

 

 2)  Wyjście na słuchawki 2x gniazdo Jack 3,5mm  

 3)  Wbudowany głośnik  TAK – z automatycznym 
wyciszeniem po włączeniu 
mikrofonu, moc głośnika minimum 
4W 

 

 4)  Regulacja głośności  min. dwa przyciski „+” i „-‘’  

 5)  Włączanie i wyłączanie mikrofonu:  jeden przycisk oraz 2 diody 
sygnalizujące 

 

 6)  Łączenie systemów przewodowych z 
bezprzewodowymi 

TAK, można łączyć systemy 
przewodowe z bezprzewodowymi 
tworząc jeszcze większe systemy 

 

 7)  Zasilanie akumulator (minimum 28h na 
jednym naładowaniu), po dwóch 
minutach bez zasięgu, pulpit 
przechodzi w stan wstrzymania 

 

 8)  Temperatura pracy  min. w zakresie od -5 C do 55 C   

 
Mikrofon 

 

 
Cecha Wymagane parametry 

 

 1)  Długość  40cm (+/- 2%)  

 2)  Możliwość zabezpieczenia  złącze Screwlock  

 3)  Zabezpieczenie  mikrofon odporny na zakłócenia 
wywołane urządzeniami GSM 

 

 4)  Rodzaj mikrofon na gęsiej szyi  

 5)  Podświetlanie gdy mikrofon jest aktywny zostaje 
podświetlony na nim czerwony 
okrąg, jeżeli delegat prosi o głos 
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mikrofon zostaje podświetlony na 
zielono, w stanie spoczynku 
zostanie niepodświetlony 

 Bateria  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Rodzaj baterii litowo-jonowy akumulator  

 2)  Czas pełnego ładowania 4 godziny  

 3)  Czas pracy na baterii min. 28 godzin  

 4)  Dioda stanu baterii TAK  

 5)  Dioda ładowani TAK  

 6)  Przycisk testu baterii TAK  

 7)  Podświetlenie pojemności i stanu 
baterii 

TAK  

 Pulpit delegata  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wymiary urządzenia szerokość 250mm; wysokość 
90mm; długość 150 mm (+/- 2%) 

 

 2)  Wyjście na słuchawk 2x gniazdo Jack 3,5mm  

 3)  Wbudowany głośnik TAK – z automatycznym 
wyciszeniem po włączeniu 
mikrofonu, moc głośnika minimum 
4W 

 

 4)  Regulacja głośności min. dwa przyciski „+” i „-‘’  

 5)  Włączanie i wyłączanie mikrofonu jeden przycisk oraz 2 diody 
sygnalizujące 

 

 6)  Łączenie systemów przewodowych  
z bezprzewodowymi 

TAK, można łączyć systemy 
przewodowe z bezprzewodowymi 
tworząc jeszcze większe systemy. 

 

 7)  Zasilanie akumulator (minimum 28h na 
jednym naładowaniu), po dwóch 
minutach bez zasięgu, pulpit 
przechodzi w stan wstrzymania  

 

 8)  Temperatura pracy min. w zakresie od -5 C do 55 C  

 9)  Temperatura ładowania min. w zakresie od 0 C do 45 C   

 10)  Złącze mikrofonowe TAK, 5 pinowe złącze Screw Lock  

 11)  Kolor obudowy RAL 9011, czarny matowy plastik  

 12)  Poziom naładowania baterii, 
sygnalizuję migająca czerwona dioda 
z częstotliwością 

4h pozostało: 1 Hz miga 2h 
pozostało: 2 Hz miga 1h 
pozostały: 4 Hz miga 

 

 13)  Informacja o stanie połączenia, 
sygnalizuję niebieska dioda 

połączenie – dioda wyłączona, 
niska jakość połączenia – dioda 
miga, poza zasięgiem – dioda 
miga w urządzeniu i mikrofonie. 

 

 Ładowarka do baterii  

 Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wielkość obudowy: max. 3U  

 2)  Ilość ładowanych baterii min. 6 sztuk w tym samym czasie  

 3)  Ilość ładowarek połączonych w jeden 
łańcuch 

min. 8 kompletów  

 4)  Montaż w szafę rakową 19” lub do 
zabudowy w blat 

 

 5)  Wymiary szerokość 483mm, głębokość 
132,1mm, 139,5mm, waga 3750g 
(+/- 2%)  

 

 6)  Kolor obudowy Czarny  

 
Walizka transportowa 

 

 
Wymagania: 
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Walizę transportową mieszczącą minimum 12 pulpitów dyskusyjnych wraz z bateriami, 12 mikrofonów, jeden 
punkt dostępowy, oraz dwie ładowarki. Waliza musi być zaprojektowana do częstego użytkowania i 
bezpiecznego transportu. Musi mieć kilka uchwytów i wysokiej jakości wózek. 

 System naprowadzania kamer wraz 2 kamerami i interfejs 3G-SD  

 Wymagania  

System naprowadzania kamer (wymagania): 
 

▪ oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji kamer, 
▪ 2 kamery Full HD PTZ, 
▪ karta przechwytująca – 1 szt., 
▪ mikser wizyjny – 1 szt., 
▪ konwerter HDMI – 1 szt. 
▪ kable połączeniowe do kamery – komplet 
▪ możliwość tworzenie widoku ogólnego ułatwiającego konfigurację położenia kamer, 
▪ bezproblemowa integracja z systemami konferencyjnymi, 
▪ możliwość wykonania 2 zdjęć każdego miejsca, 
▪ możliwość wykonania 2 zdjęć tworzących szerokie ujęcie, 
▪ natychmiastowa dostępności różnych konfiguracji, 
▪ możliwość konfigurowania ustawienia kamer z poziomu oprogramowania lub za pomocą joysticka USB, 
▪ funkcja ręcznego przełączania na wejście HDMI ze statycznego źródła (np. laptopa do prezentacji), 
▪ min. 20-krotny zoom optyczny w każdej kamerze. 
▪ możliwość integracji z systemami konferencyjnymi 

 
 
Kamery do zestawu: 
 
Dynamiczna kamera typu PTZ przystosowana do sal konferencyjnych. Jakości Full HD 1080p 60 kl/s 
zapewniająca doskonały obraz z kamery. Kamery powinny posiadać 20× zoom, balans bieli oraz tryb 
ekspozycji pozwalający wyostrzyć nawet najdrobniejsze szczegóły. 
Szeroki kąt widzenia (min. od -170 ° do +170 ° w poziomie, odchylenie w górę do 90° i w dół do -30° C), 
szybka reakcja oraz płynna praca. Zaoferowana kamera powinna zapewnić rejestrację każdego ruchu. 
W zestawie do kamer interfejs 3G-SDI umożliwiający przesyłanie krystalicznie czystego  
i nieskompresowanego obrazu bez opóźnień. 
 
Statyw do kamer: 
 
▪ możliwość regulacji wysokości, 
▪ dostosowany do zaoferowanych przez Wykonawcę kamer Full HD PTZ, 
▪ stabilna konstrukcja, 
▪ kolor czarny. 
 

 

5. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie – piętro II: 

L.p. Wymagania/opis Ilość 

1.  Monitor wielkoformatowy 75” 1 

 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

 

1)  Rozdzielczość ekranu min. 75” 

2)  Tym matrycy 120Hz Slim Direct LED BLU 

3)  Rozdzielczość natywna min. 3840x2160 (4K UHD) 

4)  Pixel Pitch (mm) min. 0.4875 x 0.4875 

5)  Jasność ekranu min. 500 nit (Typ.) 

6)  Kontrast min. 3000:1 

7)  Kąty widzenia min. 178 x 178 

8)  Czas reakcji matrycy min. 8ms (G to G) 

9)  Matowość matrycy min. 44% 

10)  Czas pracy 24/7 

11)  Orientacja pion/poziom 

12)  Wejścia 2xHDMI, 1xDVI-D, 1xDisplay Port 
1.2, 1xRS232C, 1xRJ45, 2xUSB 

2.0, 1x mini Jack 

13)  Wyjścia 1xHDMI, 1x mini Jack 
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14)  Wbudowane głośniki 2 (15W + 15W) 

15)  Wbudowany moduł WiFi tak 

16)  Wbudowany SoC tak, MagicInfo S6, SSSP 6.0 

17)  Procesor min. Cortex A72 1.7GHz Quad-Core 

18)  Pamięć wewnętrzna min. 8GB 

19)  System operacyjny Tizen 4.0 (VDLinux) 

20)  Wymiar ramek max. 13.2mm/19.3mm 

21)  Waga max 50,7 kg 

22)  Typowe zużycie energii max. 362W 

23)  Maksymalne zużycie energii 495W 

2.  Wózek konferencyjny do telewizora 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wózek konferencyjny dedykowany do 
monitorów o przekątnej 60-100” 

TAK  

 2)  Aluminiowa konstrukcja w kolorze 
czarnym 

TAK  

 3)  Kółka z hamulcem umożliwiające 
blokadę 

TAK  

 4)  Regulacja wysokości  TAK min. w zakresie 134-166cm  

 5)  Regulacja pochylenia monitora  TAK min. w zakresie 15°  

 6)  Maksymalny udźwig do 100 kg TAK  

 7)  Zakres mocowania VESA  TAK min. 400x400mm, max. 
1000x600mm 

 

 8)  W zestawie półka na kamerę nad 
ekranem o wymiarach  

TAK min. 285x150mm  

 9)  W zestawie półka na kodek pod 
ekranem  

TAK o wymiarach min. 
430x335mm 

 

 10)  Maksymalna wysokość wózka  
z uchwytem na kamerę  

TAK max. 233,5cm  

 11)  Miejsce na organizację kabli  TAK  

3.  System do wideokonferencji w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  System do wideokonferencji 1 komplet (tj. stacja robocza, 1 kamera full HD, 
dotykowy panel sterowania moduł 

bezprzewodowego przesyłania prezentacji do 
komputera, półki do montażu kamery, klawiatura i 

mysz bezprzewodowa, mikrofony – 2 szt., 
soundbar, niezbędne okablowanie) 

 2)  Mikrofon przewodowy konferencyjny 2 szt. 

Wymagania: 
System wideokonferencyjny elementy składowe: 
▪ stacja robocza z systemem operacyjnym, 
▪ kamera obrotowa Full HD z funkcją auto-framing, 
▪ 4 szt. mikrofonu dookólnego przewodowego z redukcją szumów (łącznie poz. 1 i 2 z pkt. 3), 
▪ funkcja opcjonalnej możliwość podłączenia bezprzewodowych mikrofonów, 
▪ głośnik typu soundbar, 
▪ dotykowy panel sterowania, 
▪ możliwości przesyłania prezentacji z komputera w formie przewodowej, 
▪ moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera 1 szt., 
▪ półka do montażu kamery – 1 szt., 
▪ okablowanie niezbędne do podłączenia zestawu, 
 
Stacja robocza z systemem operacyjnym: 
▪ komputer typu NUC z procesorem min. Intel Core i5 o taktowaniu minimum 2GHz, 
▪ dysk SSD minimum 120 GB, 
▪ minimum 8 GB pamięci RAM, 
▪ karta graficzna Intel UHD Graphics 620 lub nowszy, 
▪ wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 
▪ dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, 
▪ bluetooth, 
▪ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/), 
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▪ LAN 10/100/1000 Mbps, 
▪ USB 3.0 – 4 szt. Type-A, 
▪ 2 x HDMI z funkcją CEC, 
▪ RJ-45 (LAN) - 1 szt., 
▪ zasilacz: max. 180 W, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ kabel zasilający, 
▪ mysz bezprzewodowa, 
▪ klawiatura bezprzewodowa, 
▪ zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym Windows 10 Enterprise IoT, 
▪ oprogramowanie musi być przystosowane do pracy z narzędziem Teams Room i certyfikowane przez 

Microsoft. 
 
Kamera obrotowa Full HD: 
▪ dedykowana kamera wideokonferencyjna kompatybilna z komputerem NUC pochodząca od tego samego 

producenta co kodek wideokonferencyjny. Podłączana za pomocą przewodu USB typ A z stacją roboczą, 
▪ obsługiwana rozdzielczość FULL HD 1920x 1080, 60kl/s, 
▪ zoom optyczny minimum 12-krotny, 
▪ pole widzenia ≥ 78,5°, 
▪ zakres ruchu w poziomie ≥ +/- 200°, 
▪ zakres ruchu w pionie ≥ +/- 60°, 
▪ możliwość podwieszenia pod sufitem, 
▪ funkcja auto-framing, 
▪ obsługa presetów, 
▪ zasilacz i okablowanie dołączone w zestawie, 
▪ 1x wejście audio (3,5mm), 1x wyjście audio (3,5mm) 
▪ 1 x USB 2.0 Type-B, 1 x USB 2.0 Type-A 
▪ 1 x wejście mikrofonowe (RJ-45) 

 
Dotykowy panel sterowania (wymagania): 
▪ przekątna ekranu: minimum 8”, 
▪ rozdzielczość ekranu: minimum 1280 x 800, 
▪ ekran 10 punktowy pojemnościowy, 
▪ wbudowany czujnik ruchu, 
▪ regulowany kąt nachylenia od 20° do 55°, 
▪ podłączenie do stacji roboczej: przewodowe, 
▪ możliwość sterowania kamerą, 
▪ możliwość zarządzania aplikacją Microsoft Rooms Teams lub innymi, 
▪ możliwość włączania i wyłączania mikrofonów, 
▪ wejścia HDMI/USB-C. 

 
Soundbar wymagania: 
▪ nominalna moc wejściowa min. 40 wat, 
▪ pasmo przenoszenia w zakresie 60 - 20000 Hz 
▪ suwak dźwięku w zakresie: 4 - 10 wat - 60 - 20000 Hz – aktywny, 
▪ w zestawie kabel audio 3,5 mm min. 3 m. 
 
Moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera (wymagania): 
▪ musi pochodzić od tego samego producenta co zestaw wideokonferencyjny Teams Room w celu zapewnienia 

pełnej kompatybilności, 
▪ przesyłanie prezentacji w jakości do 1080P@30fps, 
▪ moduł plug-and-play bez potrzeby instalacji sterowników, 
▪ posiadać funkcję przesyłania prezentacji po naciśnięciu jednego przycisku. 

 
Półka do montażu kamery (wymagania): 
▪ możliwość montażu kamery bezpośrednio na wyświetlaczu 
▪ możliwość montażu kamery na ścianie 

 
Mikrofony przewodowe powinny (wymagania): 
▪ być od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny. Zestaw musi mieć też możliwość obsługi 

zewnętrznego nagłośnienie audio 
▪ posiadać minimalny promień zbierania 3m, 
▪ mieć wbudowaną 3-stronną macierz mikrofonowana 
▪ obsługiwać Noise Proof Technology 
▪ obsługiwać VAD (Voice Activity Detection) 
▪ obsługiwać AEC (Acoustic Echo Canceling) 
▪ posiadać zasięg działania dookólny 360° 
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▪ posiadać przycisk umożliwiający wyciszenie mikrofonu 
▪ mieć możliwość podłączenia do 4 takich mikrofonów w zależności od wielkości Sali 
▪ mieć możliwość podłączenia kablem Cat5e, tzw. „skrętką” do kodeka z kamerą. Zasilanie przez PoE, 
▪ posiadać wymiary nie większe niż 169mm x 171.5mm x 37.5mm (+/- 2%), 
▪ posiadać w zestawie 3m kabel Ethernet. 

 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą, 
▪ urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy. 

 

4.  Aktywny soundbar 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Zakres Częstotliwości (-10dB):  min. 42Hz – 20kHz  

 2)  Odpowiedź Częstotliwościowa (+/-
3dB): 

min. 56Hz – 20kHz  

 3)  Punkt Podziału Pasma  4300Hz, dolnopasmowy filtr 1. 
rzędu (6 dB/okt.) dolnopasmowy, 

górnopasmowy filtr 1. rzędu (6 
dB/okt.) 

 

 4)  Maksymalny Poziom SPL w Szczycie 
(0dBV) 

min. 90dB  

 5)  Maksymalny Poziom SPL w Szczycie 
(0dBV): 

max. 94dB (Oba Kanały)  

 6)  Typ Wejścia RCA  

 7)  Czułość Wejścia (-10dBV)  min. 85dB / 1m  

 8)  Wielkość Drivera Wysokotonowego  19mm (0.75”) Głośnik 
Wysokotonowy z jedwabną 

kopułką 

 

 9)  Wielkość Drivera Niskotonowego  51mm (2.0”) głośnik niskotonowy  

 10)  Wzmacniacz Klasy D, 20 W na kanał  

 11)  Materiał Obudowy Formowane wtryskowo 
kompozytowe tworzywo ABS 

 

 12)  Wykończenie Obudowy czarny  

 13)  Wymiary (Wysokość x Szerokość x 
Głębokość) 

90 x 900 x 65mm (+/-2%)  

 14)  Waga:  Max. 2.5 kg  

 

 

6. Sala konferencyjna w budynku przy ul. Kijowskiej 12/10a w Warszawie – piętro II: 

L.p. Wymagania/opis 
Ilość 

1.  Monitor wielkoformatowy 85” 
1 

 

L.p. Cecha Wymagane parametry  

1)  Rozdzielczość ekranu min. 85” 

2)  Tym matrycy 120Hz Slim Direct LED BLU 

3)  Rozdzielczość natywna min. 3840x2160 (4K UHD) 

4)  Pixel Pitch (mm) min. 0.4875 x 0.4875 

5)  Jasność ekranu min. 500 nit (Typ.) 

6)  Kontrast min. 3000:1 

7)  Kąty widzenia min. 178 x 178 

8)  Czas reakcji matrycy min. 8ms (G to G) 

9)  Matowość matrycy min. 44% 

10)  Czas pracy 24/7 

11)  Orientacja pion/poziom 

12)  Wejścia 2xHDMI, 1xDVI-D, 1xDisplay Port 
1.2, 1xRS232C, 1xRJ45, 2xUSB 

2.0, 1x mini Jack 

13)  Wyjścia 1xHDMI, 1x mini Jack 

14)  Wbudowane głośniki 2 (15W + 15W) 
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15)  Wbudowany moduł WiFi tak 

16)  Wbudowany SoC tak, MagicInfo S6, SSSP 6.0 

17)  Procesor min. Cortex A72 1.7GHz Quad-Core 

18)  Pamięć wewnętrzna min. 8GB 

19)  System operacyjny Tizen 4.0 (VDLinux) 

20)  Wymiar ramek max. 13.2mm/19.3mm 

21)  Waga max 50,7 kg 

22)  Typowe zużycie energii max. 362W 

23)  Maksymalne zużycie energii 495W 

2.  Wózek konferencyjny do telewizora 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Wózek konferencyjny dedykowany do 
monitorów o przekątnej 60-100” 

TAK  

 2)  Aluminiowa konstrukcja w kolorze 
czarnym 

TAK  

 3)  Kółka z hamulcem umożliwiające 
blokadę 

TAK  

 4)  Regulacja wysokości w zakresie 134-
166cm 

TAK min. w zakresie 134-166cm  

 5)  Regulacja pochylenia monitora min. 
15° 

TAK min. w zakresie 15°  

 6)  Maksymalny udźwig do 100 kg TAK  

 7)  Zakres mocowania VESA min. 
400x400mm, max. 1000x600mm 

TAK min. 400x400mm, max. 
1000x600mm 

 

 8)  W zestawie półka na kamerę nad 
ekranem o wymiarach min. 
285x150mm 

TAK min. 285x150mm  

 9)  W zestawie półka na kodek pod 
ekranem o wymiarach min. 
430x335mm 

TAK o wymiarach min. 
430x335mm 

 

 10)  Maksymalna wysokość wózka  
z uchwytem na kamerę 233,5cm 

TAK max. 233,5cm  

 11)  Miejsce na organizację kabli  TAK  

3.  System do wideokonferencji w poniższej konfiguracji: 

 L.p. Rodzaj urządzenia Ilość 

 1)  System do wideokonferencji 1 komplet (tj. stacja robocza, 2 kamery full HD, 
urządzenie typu HUB, dotykowy panel sterowania 
moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji 

do komputera, półki do montażu kamer, klawiatura 
i mysz bezprzewodowa, niezbędne okablowanie) 

 2)  Mikrofon przewodowy konferencyjny 4 szt. 

Wymagania: 
System wideokonferencyjny elementy składowe: 
▪ stacja robocza z systemem operacyjnym, 
▪ dwie kamery obrotowe Full HD z funkcją auto-framing z możliwością rozszerzenia ich liczby  

o kolejne dodatkowe (do 8 szt. łącznie), 
▪ urządzenie typu HUB, do zarządzania dodatkowymi kamerami, 
▪ możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń audio-in oraz audio-out, 
▪ mikrofony dookólne przewodowe z redukcją szumów – 4 szt. 
▪ dotykowy panelu sterowania, 
▪ możliwości przesyłania prezentacji z komputera w formie przewodowej, 
▪ moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera – 1 szt., 
▪ półki do montażu kamery – 2 szt., 
▪ okablowanie niezbędnego do podłączenia zestawu. 

 
 
Stacja robocza z systemem operacyjnym: 
▪ komputer typu NUC z procesorem min. Intel Core i5 o taktowaniu minimum 2GHz, 
▪ dysk SSD minimum 120 GB, 
▪ minimum 8 GB pamięci RAM, 
▪ karta graficzna Intel UHD Graphics 620 lub nowszy, 
▪ wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona 
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▪ dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, 
▪ bluetooth, 
▪ Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/), 
▪ LAN 10/100/1000 Mbps, 
▪ USB 3.0 – 4 szt. Type-A, 
▪ 2 x HDMI z funkcją CEC, 
▪ RJ-45 (LAN) - 1 szt., 
▪ zasilacz: max. 180 W, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ kabel zasilający, 
▪ mysz bezprzewodowa, 
▪ klawiatura bezprzewodowa, 
▪ zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym Windows 10 Enterprise IoT, 
▪ oprogramowanie musi być przystosowane do pracy z narzędziem Teams Room i certyfikowane przez 

Microsoft. 
 
Kamera obrotowa Full HD: 
▪ dedykowana kamera wideokonferencyjna kompatybilna z komputerem NUC pochodząca od tego samego 

producenta co kodek wideokonferencyjny. Podłączana za pomocą przewodu USB typ A z stacją roboczą, 
▪ obsługiwana rozdzielczość FULL HD 1920x 1080, 60kl/s, 
▪ zoom optyczny minimum 12-krotny, 
▪ pole widzenia ≥ 78,5°, 
▪ zakres ruchu w poziomie ≥ +/- 200°, 
▪ zakres ruchu w pionie ≥ +/- 60°, 
▪ możliwość podwieszenia pod sufitem, 
▪ funkcja auto-framing, 
▪ obsługa presetów, 
▪ zasilacz i okablowanie dołączone w zestawie, 
▪ 1x wejście audio (3,5mm), 1x wyjście audio (3,5mm) 
▪ 1 x USB 2.0 Type-B, 1 x USB 2.0 Type-A 
▪ 1 x wejście mikrofonowe (RJ-45) 

 
Urządzenie do sterowania kamerami HUB (wymagania): 
▪ hub powinien pochodzić od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny, 
▪ złącza audio 1x RCA in oraz 1x RCA out, 
▪ 2 x RJ45, 
▪ 3 x USB 2.0 type-A, 
▪ możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 
▪ złącze zasilania urządzenia, 
▪ obsługa do 8 kamer. 

 
 
Dotykowy panel sterowania (wymagania): 
▪ przekątna ekranu: minimum 8”, 
▪ rozdzielczość ekranu: minimum 1280 x 800, 
▪ ekran 10 punktowy pojemnościowy, 
▪ wbudowany czujnik ruchu, 
▪ regulowany kąt nachylenia od 20° do 55°, 
▪ podłączenie do stacji roboczej: przewodowe, 
▪ możliwość sterowania kamerą, 
▪ możliwość zarządzania aplikacją Microsoft Rooms Teams lub innymi, 
▪ możliwość włączania i wyłączania mikrofonów, 
▪ wejścia HDMI/USB-C. 

 
Moduł bezprzewodowego przesyłania prezentacji z komputera (wymagania): 
▪ musi pochodzić od tego samego producenta co zestaw wideokonferencyjny Teams Room w celu zapewnienia 

pełnej kompatybilności, 
▪ przesyłanie prezentacji w jakości do 1080P@30fps, 
▪ moduł plug-and-play bez potrzeby instalacji sterowników, 
▪ posiadać funkcję przesyłania prezentacji po naciśnięciu jednego przycisku. 

 
Półka do montażu kamery (wymagania): 
▪ możliwość montażu kamery bezpośrednio na wyświetlaczu 
▪ możliwość montażu kamery na ścianie 
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Mikrofony przewodowe powinny (wymagania) – 4 szt. : 
▪ być od tego samego producenta co kodek wideokonferencyjny. Zestaw musi mieć też możliwość obsługi 

zewnętrznego nagłośnienie audio 
▪ posiadać minimalny promień zbierania 3m, 
▪ mieć wbudowaną 3-stronną macierz mikrofonowana 
▪ obsługiwać Noise Proof Technology 
▪ obsługiwać VAD (Voice Activity Detection) 
▪ obsługiwać AEC (Acoustic Echo Canceling) 
▪ posiadać zasięg działania dookólny 360° 
▪ posiadać przycisk umożliwiający wyciszenie mikrofonu 
▪ mieć możliwość podłączenia do 4 takich mikrofonów w zależności od wielkości Sali 
▪ mieć możliwość podłączenia kablem Cat5e, tzw. „skrętką” do kodeka z kamerą. Zasilanie przez PoE, 
▪ posiadać wymiary nie większe niż 169mm x 171.5mm x 37.5mm (+/- 2%), 
▪ posiadać w zestawie 3m kabel Ethernet. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
▪ oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, 
▪ zestaw powinien składać się z urządzeń tego samego producenta i zapewniać pełną ich kompatybilność 

pomiędzy sobą, 
▪ urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy. 

 

4.  Aktywny soundbar 1 

 L.p. Cecha Wymagane parametry  

 1)  Zakres Częstotliwości (-10dB):  min. 42Hz – 20kHz  

 2)  Odpowiedź Częstotliwościowa (+/-
3dB): 

min. 56Hz – 20kHz  

 3)  Punkt Podziału Pasma  4300Hz, dolnopasmowy filtr 1. 
rzędu (6 dB/okt.) dolnopasmowy, 

górnopasmowy filtr 1. rzędu (6 
dB/okt.) 

 

 4)  Maksymalny Poziom SPL w Szczycie 
(0dBV) 

min. 90dB  

 5)  Maksymalny Poziom SPL w Szczycie 
(0dBV): 

max. 94dB (Oba Kanały)  

 6)  Typ Wejścia RCA  

 7)  Czułość Wejścia (-10dBV)  min. 85dB / 1m  

 8)  Wielkość Drivera Wysokotonowego  19mm (0.75”) Głośnik 
Wysokotonowy z jedwabną 

kopułką 

 

 9)  Wielkość Drivera Niskotonowego  51mm (2.0”) głośnik niskotonowy  

 10)  Wzmacniacz Klasy D, 20 W na kanał  

 11)  Materiał Obudowy Formowane wtryskowo 
kompozytowe tworzywo ABS 

 

 12)  Wykończenie Obudowy czarny  

 13)  Wymiary (Wysokość x Szerokość x 
Głębokość) 

90 x 900 x 65mm (+/-2%)  

 14)  Waga:  Max. 2.5 kg  

 


