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Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 u§tawy z dnla29 sĘcaia2004 t.

Prawo zamówień publiczrych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Wykonawca możę złłrócić się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istoftrych warunków zamówięnia.

Od Wykonawców wpłnęb zapytaria doĘczące przetargunieograniczonego na zadańe

pn.: ,rZaktlp ekranów LF.D z funkcją tablicy rvyników dla Hali Mistrzów"

Po nżej zamieszczamy treś ć zapy tania w r az z o dp owie dziami :

Pvt. 1.
wykonawcazwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującego zagadnienia:
- wedfug parametrów ekranów LED z zńączrtka nr 6 wymagana jest szczęlność ftrzódltył)
IP54m54. Cry dopuszczacię sprzęt dla instalacji pod dachemtj.IP3llIPZt?
Odp.:
Zamawiający nie dopuszcza mniejszej szczelności niz określona w zńącznilunr 6 do SIWZ.
Minimalna szczelno ść (przódl Ęł) IP 5 4 lIP 5 4.

Pvt.2.
Czy koniecznie ekran musi byó wykonany z kabinetów, czy to może być jeden ęlement?
Odp.:
Tak, moze to być jeden element.

Pyt.3.
Proszę udzielić więcej infonrracji natęmattego wymogu:
"- wyŚwietlania aknralnego lvyniku wTaz z czasem W oruz ich punktami dane te powinny
być pobierane z istlriejącego systemu tablic wyników Bertele".
Odp.:
Na ekranach musi być mozliwośó wyświetlania danych ztablicy wyników zamontowanych
w Hali Mistrzów, zarówno w przypadku awarii, jak i w dowolnym momencie meczu. Dane
powinny byĆ pobierane z istniejącego systemu tablic wyników Bertele. ZĄęcia dekodera
załączono o wyjaśnień SIWZ z dnia 16 październka2}l9 r.

Pyt.4.
Czy zamawiający dopuszcza syfuację, w której na wskutek awarii tablic, na ekranach LED,
będzie wyŚwietlana tablica wyników sterowana z zapasowej konsoli Bertele, tak by nie
zrrieniać " filozofi i " obsfu gi konsoli?
Odp.:
Nie posiadamy dodatkowej konsoli, która mogłaby być wykorzysĘwana do wysterowania
ekranów LED. Komunikacja pomiędzy pulpitem a komputerem graftcznym ręalizawana jest
poprzęz zevłnętrzrry dekoder z wyjŚciem USB. Dzińanie wyświetlaczy w funkcji tablic
wyników powinno odbywać się zarówno z konsoli Bertele (w prąrpadku usterki samej
tablicy), bądź z komputera (w przypadku awarii konsoli). Czas 24" podczas awarii powinien
byó wyświetlany na ekranach LED.
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Pyt,5,
W pr,,ąrpądku awarii systemu tablĘ co regałami 24ll4 sek z powiolonyrr_r cua§€,nr gry? ec,y
mąią Ęó mgntornrane ząre§,o§r€ zęgwy24l1,4 gek?
Odp.:
Cząl ,,?Au podezas a\ry,trii powinienr Ęó vryświetlmy na ekranach LED, z godńe z
odpowiedzią jw.

Pomstałc uapl§y §ffiZ poaorĘą bez zmign.
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