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Pytania dotyczące transakcji i za 
Biecz, dnia 10.06.2022 r. 

 
BCK-230-2/22 

    Do wszystkich Wykonawców  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym 
bez  możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp: 
Wyposażenie Bieckiego Centrum Kultury w infrastrukturę cyfrową w ramach projektu systemowego 
"Konwersja Cyfrowa Domów Kultury", w podziale na dwie części. 
 
 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na 
podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie: 
Zwracam się z pytaniem do zamawiającego o zmianę parametrów 
II. Część 2 - Dostawa sprzętu do transmisji internetowych. 
 
Minimalne parametry ministudia: 
- liczba wejść wideo minimum 8, 
- wyjście HDMI 
- liczba wejść mini jack minimum 2, 
- liczba wyjść mini jack minimum 1, 
- wejścia wideo HDMI typu A minimum 8, 
- szybkość klatek i konwertery formatu: na wszystkich wejściach HDMI, - zaawansowana redukcja 
szumów, 
- korekcja zniekształceń obiektywu, 
- ekran dotykowy minimum 2,5 cala 
 
Urządzenie o takich parametrach nie jest dostępne ( szczególnie parametry , ekran dotykowy 
minimum 2,5 cala , - liczba wejść mini jack minimum 2, ) również wymaganie "korekcja 
zniekształceń obiektywu” - wymaga doprecyzowania bo jest to funkcja oprogramowania 
zewnetrznego a nie sprzętowa. np. jak poniżej 
 
Minimalne parametry ministudia: 
- liczba wejść wideo minimum 8, 
- wyjście HDMI 
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- liczba wejść audio minimum 1 
- liczba wyjść audio minimum 1 , 
- wejścia wideo HDMI typu A minimum 8. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Wszystkie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian. 
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