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Dotyczy: Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka 

Tomaszewskiego. 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 

treści SWZ. 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w białe źródło LED o trwałości nie mniejszej niż 30.000 godzin 

i mocy źródła światła min. 400W? Ze względu na fakt iż nie ma uzgodnionych norm pomiarowych pomiędzy 

różnymi producentami parametr ten jest zwykle jedynie deklaracją producenta i nie ma wpływu na ewentualne 

roszczenia gwarancyjne. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dopuszcza trwałość źródło LED nie mniejszą niż 30.000 godzin. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści strumień wychodzący z urządzenia nie mniejszy niż 22.000 lumenów? 

Oprawy pochodzące od rożnych producentów posiadają pomiary przy różnych temperaturach źródła światła, 

ponadto są wykonywane w różnych warunkach co ma wpływ na zaniżenie lub zawyżenie pomiaru. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w soczewkę od 140mm – do 180 mm, wymóg parametru 

określa cechę fizyczną, nie mającą wpływu na pracę urządzenia i realizowane funkcje. Ze względu na fakt iż 

większość producentów nie podaje tej funkcji wnosimy o rezygnację z wymogu tego parametru.  

Odpowiedź 3: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu soczewki od 140mm – do 180 mm jako obligatoryjnego. Soczewka ta jest 

parametrem oczekiwanym przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: 

Zamawiający wymaga współczynnika oddawania barw (CRI) co najmniej 70, dla prawidłowego funkcjonowania 

obiektu jakim jest Teatr parametr ten powinien być kluczowym i jak najwyższym na poziomie (im wyższe do 100 

tym lepiej!).  Ponadto ten parametr w tym przypadku powinien być punktowany zamiast tych mniej istotnych jak 

np. żywotność źródła (deklarowana) czy szerokość wiązki ponieważ ma wpływ na jakość światła, oświetlanych 



postaci i scenografii.  Jednak urządzenie AYRTON PERSEO PROFILE S VERSION ten współczynnik ma bardzo niski 

co zostało ujęte w specyfikacji.  

Odpowiedź 4: 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza urządzenia o wyższym współczynniku CRI. Zamawiający nie dokonuje 
korekty wymogu współczynnika oddawania barw. 
 

Pytanie 5: 

Zamawiający wymaga, aby Cały system przysłon profilujących powinien umożliwiać ustawienie kątowe pozycji 

całego zespołu w zakresie minimum ± 45°z tolerancją ± 5°, czyli w zakresie od 40 do 50 stopni co wyklucza 

dostawę urządzeń o parametrach lepszych np. 60 czy 90 stopni. Wnosimy o dopuszczenie urządzeń lepszych i 

zmianę zapisu na „… w zakresie minimum 40 stopni”. 

Odpowiedź 5: 
Zamawiający wyjaśnia, że określił parametr w zakresie minimum ± 45° co daje zakres 90° z podaną tolerancją (t.j. 
obrót minimum od płaszczyzny 0 o +45° i o - 45°). Zamawiający nie zmienia wymogu. 
 
Pytanie 6: 
Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wyposażonego w stopień ochrony co najmniej IP65 - zapewniającą 

pyłoszczelność oraz ochronę przed strumieniem wody, przy użytkowaniu urządzeń w budynku 

prawdopodobieństwo zagrożeń w postaci ww. zagrożeń jest mało prawdopodobne i niepotrzebnie podraża koszt 

zakupu urządzeń. Wnosimy o rezygnację z wymogu z parametru nr. 27 dla tego urządzenia. 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany parametru urządzenia ze względu na planowane przedstawienia artystyczne 

plenerowe.  

Pytanie 7: 

Zamawiający wymaga urządzenia o wadze nie przekraczającej 40kg. Przy tak wysokim parametrze urządzenie to 

musi być przenoszone przez przynamniej dwóch pracowników, biorąc ten fakt pod uwagę celem dopuszczenia 

do specyfikacji kolejnego urządzenia pochodzącego od uznanych producentów wnoszę o podwyższenie 

dopuszczalnej wagi urządzenia 42kg. 

Odpowiedź 7: 
Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze nie większej niż 55 kg. 

 

Pytanie 8: 

Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w filtr Frost lekki i gęsty, wnoszę o zmianę zapisu na: „Frost 

minimum 2 lub liniowy”. 

Odpowiedź 8: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis poprzez dodanie powszechnie używanego określenia w języku angielskim: Filtr 
typu Frost lekki i gęsty (Light and Wash). 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w Pryzmat – 1 po okręgu i 1liniowy, funkcje te są 
charakterystyczne dla danego producenta i często objęte prawami patentowymi, stąd wnoszę o zmianę zapisu 
na: „Pryzmat minimum 2 niezależne”. 
Odpowiedź 9: 
Zmawiający modyfikuje wymóg i określa go w następujący sposób: Pryzmat – 1 po okręgu i 1 liniowy lub 1 liniowy 
i co najmniej 4 ramienny. 
 



Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że dobór parametrów urządzeń został określony na podstawie analizy 
wymogów przewidywanych przedstawiań artystycznych. Urządzenie będą przeznaczona do pracy nie tylko w 
obrębie typowej sceny teatralnej.  
 

Załącznikiem do odpowiedzi na pytania Wykonawców jest skorygowany SWZ oraz skorygowany załącznik nr 2 

Arkusz informacji technicznych. Zamawiający zamieszcza wymienione skorygowane dokumenty na stronie 

Internetowej prowadzonego postępowania https://pantomima.wroc.pl/bip/ 

Wprowadzone zmiany w dokumentach są zaznaczone kolorem niebieskim. Zamawiający zaleca posługiwanie 

się dokumentami przetargowymi w wersji skorygowanej przy opracowaniu ofert. 

https://pantomima.wroc.pl/bip/
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