Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Przedmiot zamówienia

W ogrodzie kultury - zakup sceny plenerowej oraz wyposażenia

Znak sprawy

PCK.271.1.2015

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(ustawa PZP) dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja z dnia 27 kwietnia 2015 roku
Zamawiający, w celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, wynikającego z zapytania
zainteresowanego wykonawcy, dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Zatem pkt 2.4.2. SIWZ
otrzymuje brzmienie:
W części dotyczącej Spliter dmx:


Poszczególne tory wyjściowe są separowane optycznie oraz galwanicznie zarówno od wejścia, jak i między
sobą,
 Dodatkowo są odpowiednio wzmacniane, co gwarantuje poprawną pracę całej instalacji,
 Produkowany w wersjach 3- lub 5-pin XLR,
 Kanały WE/WY DMX 512/512,
 Optyczna izolacja linii DMX: TAK,
 Napięcie przebicia izolacji WE/WY > 5000 V,
 Linie WE/WY DMX 1/6,
 Złącza wyjść gniazdo 3- / 5-pin XLR,
 Zasilanie 230 V / 50 Hz.
W części dotyczącej Case transportowy
 Wysokość 4 U, szer. 19”
 Możliwość otwierania z przodu i z tyłu,
 Uchwyt do przenoszenia,
 Wykonana z drewna (sklejki),
 Głębokość 45 cm,
 Bez tylnej szyny,
 W zestawie śruby pozwalające na montaż urządzeń wewnątrz skrzyni.
W części dotyczącej okablowania i końcówki




XLR 3p Męski - końcówka wysokiej jakości (30 szt.),
XLR 3p Żeński - końcówka wysokiej jakości (30 szt.),
Kabel sygnałowy audio wysokiej jakości 2 żyły + oplot. 200 m (1 szt.), kabel może być dostarczony
w dwóch częściach po 100 m oraz musi spełniać następujące parametry minimalne: ekran owijka;
konstrukcja 28 x 0.10 mm CU - przekrój (0,22 mm2); koszulka PVC mat; kolor czarny ; średnica 6,0 mm;
waga 45 g/m.
 Listwy prądowe o długości 3 m bez wyłącznika na kablu, wtyczce i gniazdach (5 gniazdek na listwie)
wysokiej jakości (10 szt.), Wtyczka – jednowazowa, przenośna gumowa 10/16A IP44, kolor czarny, z
uziemieniem. Gniazda – jednofazowe, przenośne, 5 gniazd w listwie, wykonane z tworzywa, 16 A z
uziemieniem IP44.
W części dotyczącej Rozdzielnia, 16 A







1x wejście CEE 16A trójfazowe,
1x wyjście CEE 16A trójfazowe,
12 x bezpieczniki i gniazda po 4 na fazę,
Prąd znamionowy dla 12 gniazd 16 A, zabezpieczenie typu S,
Rozdzielnia będzie wykorzystywana w aplikacjach mobilnych,
Może być wykonana w formie warkocza lub w obudowie. Jeżeli będzie wykonywana w obudowie

rozmiar powinien pasować do skrzyni rackowej 19” max 5U.

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania
ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian.
 termin składania ofert: 5 maja 2015 r. na godzinę 8.30 (pkt. 20.2 – II część SIWZ)
 termin otwarcia ofert: 5 maja 2015 r. na godzinę 9.00 (pkt. 21.1 – II część SIWZ)

