
  

 

  

 

 

 
Warszawa, dnia 04.09.2018 r. 

 
Pytania i odpowiedzi 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa systemu nagłośnienia 
Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.15.2018). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji 
o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach 
na nie. 

Pytanie 1: 

Zamawiający w piśmie opublikowanym 29.08.2018 udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez 
Oferentów. Jako odpowiedź na pytanie 3 Zamawiający wskazał, iż: „Zamawiający nie wymaga podawania 
wyniku pomiaru w polu swobodnym, wartości minimalnej maksymalnego ciśnienia akustycznego (dla 
wszystkich zestawów głośnikowych, tj. poz. 1.1, poz. 1.4, poz. 1.6, poz. 1.9, poz. 2.1, poz. 2.3, poz. 2.4). 
Zamawiający wymaga podania wartości minimalnej maksymalnego ciśnienia akustycznego podanej z karty 
katalogowej producenta oferowanych głośników lub innego dokumentu potwierdzającego ten parametr.” 

W związku z tą odpowiedzią prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
1. Czy Zamawiający jako maksymalną wartość ciśnienia akustycznego oferowanego urządzenia 

zaakceptuje wartość podaną w karcie katalogowej zmierzoną w odległości 30 cm od oferowanego 
urządzenia? 

2. Czy Zamawiający jako maksymalną wartość ciśnienia akustycznego oferowanego urządzenia 
zaakceptuje wartość podaną w karcie katalogowej zmierzoną przy ustawieniu zestawu głośnikowego 
w rogu pomieszczenia? 

3. Czy Zamawiający jako maksymalną wartość ciśnienia akustycznego oferowanego urządzenia 
zaakceptuje wartość podaną w karcie katalogowej wyliczoną przez producenta? 

Ponieważ różni producenci urządzeń głośnikowych podają w swoich kartach katalogowych wartości 
maksymalnego ciśnienia akustycznego mierzone w różnych warunkach i przy pomocy różnych sygnałów 
pomiarowych a różnice te mogą sięgać kilku czy nawet kilkunastu dB, w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie wymagania odnośnie maksymalnego ciśnienia 
akustycznego dla poszczególnych urządzeń głośnikowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie definiuje warunków pomiaru maksymalnego ciśnienia akustycznego zestawów 
głośnikowych. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów głośnikowych spełniających wymogi OPZ, 
zgodnie z załącznikiem nr 2A lub 2B do SIWZ, na potwierdzenie czego Wykonawca zobowiązany będzie na 
wezwanie Zamawiającego dostarczyć stosowną dokumentację (np. w postaci karty katalogowej producenta 
oferowanych głośników lub innego dokumentu potwierdzającego ten parametr.) 

 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 

 


