
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na zadanie pn.:  

„Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników dla Hali Mistrzów”. 

 

Parametry ekranów LED: 

1) powierzchnia jednego ekranu – min 12 m2  +/- 5%, 

2) wielkość  ekranu  4000 mm x 3000 mm  +/- 5%, 

     a) minimalny wymiar pojedynczego elementu – 960 x 960 mm, 

3) maksymalny rozmiar piksela – 10 mm technologia SMD, 

4) konfiguracja piksela - 1R,1G,1B, 

5) minimalna rozdzielczość ekranu [pix/m2] – 10 000, 

6) jasność ekranu (min/max) - 1200 – 2500 (cd/m2), 

7) sterowanie jasnością - oprogramowanie od 0 – 100 %, 

8) minimalna skala szarości – 64G (poniżej 4096 skali szarości), 

9) minimalne kąty widzenia przy 50% jasności [°] H: 160° (+80°/80°), V: 120 

(+60°/60°), 

10) minimalna odległość wizyjna – 8 metrów, 

11) maksymalna waga jednego ekranu wraz z zamontowaną konstrukcją do podwieszenia 

700 kg,  . 

12) pobór mocy nie większy niż (maks.) [W/m2] 500, 

13) regulacja jasności (skala)1- 8 poz. (ręczna), 

14) ilość kolorów nie mniej niż 64 mln, 

15) częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 1920, 

16) zasilanie (V, f)230V, 50Hz, 

17) minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności) 100 000 godzin, 
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18) szczelność (przód / tył) IP54 / IP54, 

19) temperatura pracy w zakresach (min. / maks.) [°C] 0 / +45, 

20) wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90, 

21) transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) bądź światłowód optyczny wielomodowy 

(do 500m), optyczny jednomodowy (powyżej 500 m), 

22) metoda kontrolowania – synchroniczna, 

23) minimalna skala szarości – 64G (poniżej 4096 skali szarości), 

27. rodzaj materiału z którego wykonana jest obudowa (kabinet) – stal, 

Minimalne parametry komputera 

Komputer sterujący wraz z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzania treścią musi 

posiadać minimalne parametry: 

1) procesor czterordzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 3,4 Ghz na jeden rdzeń, 

2) monitor LCD o przekątnej min. 24 cale, 

3) pamięć ram min. 4 GB, 

4) karta graficzna z wyjściem DVI o pamięci nie mniejszej niż 2GB i szynie pamięci min. 

128MB system operacyjny WIN 10, 

5) niezbędne urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura), 

6) dysk twardy typu SSD o minimalnych parametrach : pojemność min. 512MB,  

 Osprzęt do ekranu LED: 

1) procesor Video z wejściem USB HDMI, DVI, AV, VGA oraz Audio i wyjściami 2 x 

DVI,  

Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć m.in. możliwość: 

– wyświetlania aktualnego wyniku wraz z czasem gry oraz ich punktami dane te 

powinny być pobierane z istniejącego systemu tablic wyników Bertele, 

– na wypadek awarii  istniejących tablic wyników system telebimów powinien być 

wyposażony w  komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi podstawowych 

dyscyplin sportowych, a w szczególności koszykówki  wraz z niezbędnymi 

pulpitami sędziowskimi (zgodnie z wymaganiami extraligowymi), 
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– wyświetlania aktualnej transmisji meczu oraz możliwości przerywania jej w 

określonych przepisami momentach meczu, 

– wyświetlania reklam i filmów. 

Ekrany LED powinny posiadać pełne wyposażenie umożliwiające wyświetlanie 

informacji takich jak: reklamy multimedialne (film, slajd, spot). 

Ekrany LED powinien posiadać pełne oprogramowanie sterujące i komputer sterujący 

wraz z kartą nadawczą dla komputera sterującego oraz kartami odbiorczymi. 

Wymagana możliwość włączania każdego ekranu LED osobno.  

Kable ułożone w korytkach lub peszlach (osłonach). 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia instrukcji obsługi poszczególnych elementów 

systemu w języku polskim, przedłożenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów 

i deklaracji oraz licencji wymaganych dla tego typu urządzeń. 

Podczas odbioru Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia dla trzech osób 

wskazanych przez Zamawiającego. 

Szkody powstałe w trakcie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia 

zostaną naprawione na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Wykonawca w okresie 

gwarancji, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego (pismem, faksem, droga 

elektroniczną) awarii ekranu/ekranów jest zobowiązany najpóźniej w terminie 24 godzin 

od powiadomienia go podjąć działania zmierzające do jej usunięcia. Koszt dojazdu, 

dostarczenia uszkodzonego elementu do serwisu i jego ponowny montaż ponosi 

wykonawca. Dwukrotna awaria/uszkodzenie tego samego elementu obliguje Wykonawcę 

do wymiany na nowy (na koszt Wykonawcy). 

Ekrany należy ustawić w czterech punktach Hali Mistrzów nad sektorami A1, D1, E1 

i H1, i za pomocą odpowiedniej konstrukcji zamontować je na żelbetowym murze o 

grubości 26 cm. Wielkość oraz wytrzymałość konstrukcji powinna być dostosowana do 

wielkości i wagi ekranów. Konstrukcja może być mocowana do muru za pomocą 

systemu kotw i śrub. Konstrukcja powinna spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. 

Montaż ekranów odbywał się będzie w uzgodnieniu i przy obecności przedstawicieli 

zamawiającego.  

Konstrukcja jak i same ekrany muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły 

żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy masowej. 

 


