
  

Politechnika Lubelska 
Biuro Zamówień Publicznych 
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

Lublin, dnia 2 października 2020 r. 
 
Nr sprawy KP-272-PNU-90/2020-458 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i uruchomienie kompletnego systemu studia 
telewizyjnego 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie. 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ w niezbędnym zakresie. 
 
Pytanie 1. W punkcie 3.2 a konkretnie 3.2.7, wymagane jest zaoferowanie kamery, gdzie stosunek S/N jest nie gorszy 
niż 65dB dla 1080i50. Według naszej najlepszej wiedzy, nie ma na rynku torów kamerowych spełniających ten 
parametr. Tory kamerowe wiodących producentów dostarczają rozwiązania z parametrem S/N maksymalnie na 
poziomie 60-62dB. Bardzo prosimy więc o doprecyzowanie tego parametru. 
Wyjaśnienie 1. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 3.2.7) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 1): 
„Stosunek S/N nie gorszy niż 60 dB dla 1080i50 ” 
 
Pytanie 2. W punkcie 3.5 (3.5.1) Zamawiający wymaga dostarczenia pulpitu sterującego do kamer i jednocześnie 
dopuszcza rozwiązanie softwarowe. Dalej w punkcie 3.5.4.1 wymagana jest płynna bądź ręczna regulacja za pomocą 
joysticka. Analogicznie w punkcie 3.5.4.2. Mając na uwadze powyższe zapisy, czy prawidłowym jest zaoferowanie 
interfejsu softwareowego, gdzie jest realizowana powyższa funkcjonalność? 
Wyjaśnienie 2. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 3.5.4.1 oraz 3.5.4.2) OPZ otrzymują nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 2): 
3.5.4.1. Płynna ręczna regulacja przysłony za pomocą joysticka (w tym wirtualnego w przypadku zastosowania 
rozwiązania softwarowego) 
3.5.4.2. Płynna ręczna regulacja poziomu czerni za pomocą pokrętła (w tym wirtualnego w przypadku zastosowania 
rozwiązania softwarowego) 
 
Pytanie 3. W p. 7.4.1 Zamawiający wyspecyfikował mikser wideo z wbudowanym 8 kanałowym still store – czy 
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zewnętrznych urządzeń realizujących niniejszą funkcjonalność? 
Wyjaśnienie 3. 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zewnętrznych urządzeń do realizacji wymaganej 
funkcjonalności (podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. 7.4.1.) 
 
Pytanie 4. W punkcie 7.6 wymagane jest dostarczenie serwera przesyłu bezprzewodowego. Zamawiający nie precyzuje 
w jaki sposób nadajniki przesyłają obraz do serwera odbiorczego. Czy jako medium powinna zostać wykorzystana do 
tego sieć wifi, Ethernet czy też gsm? Jakiej jakości wideo Zamawiający oczekuje po stronie odbiorczej? Bardzo prosimy 
o doprecyzowanie. 
Wyjaśnienie 4. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż nadajniki powinny przesyłać obraz do serwera odbiorczego za pomocą sieci wifi lub Ethernet 
lub sieci GSM. Transmisja może odbywać się z wykorzystaniem jednego, lub wszystkich kanałów komunikacji 
jednocześnie (tzw. Bonding). 
Transmisja sygnału wideo musi odbywać się z przepustowością nie mniejszą niż 5 Mb/s. Sygnał po stronie odbiorczej 
musi zostać udostępniony w formacie HD-SDI 1080i50. 
 
Pytanie 5. W punkcie 9 Zamawiający, opisując system interkomowy, dopuścił się naruszenia Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Art. 7 p. 1 oraz Art. 29. p.2, w zakresie uniemożliwienia uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców. Naruszenie polega na wyspecyfikowaniu parametrów urządzeń, które spełniają urządzenia tylko 
jednego producenta – RTS. Świadczą o tym użyte określenia oraz zestaw parametrów, które spełnione zostaną jedynie 
przez zaoferowanie rozwiązań tego producenta. W związku z powyższym prosimy o udzielenie pozytywnych 
odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące systemu interkomowego. 
Wyjaśnienie 5. 
Zamawiający w odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela wyjaśnień w postaci odrębnych odpowiedzi na kolejne 
pytania dotyczące systemu interkomowego. 
 
Pytanie 6. W punktach 9.1. b), c), 9.2. f), 9.3. f), 9.4. a) Zamawiający używa określeń OMNEO, RVON w odniesieniu do 
formatu audio w standardzie IP. 
Czy Zamawiający zgodzi się zamienić te określenia na format Audio over IP (np. do połączeń pulpitów w systemie)? 
Wyjaśnienie 6. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.1.b) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6): 
„Aktywację/deaktywację portów standardu Audinate Dante (z ewentualnym dodatkowym protokołem 
komunikacyjnym, np. OCA) w ramach licencji dotyczącej całkowitej ilości portów matrycy, nawet do maksymalnej ilości 
portów matrycy w ramach tej licencji”; 
pkt 9.1.c) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6): 
„Aktywację/deaktywację od 1 do co najmniej 7 portów standardu AoIP w ramach licencji dotyczącej całkowitej ilości 
portów matrycy, na potrzeby komunikacji z dedykowanymi przez producenta matrycy pulpitami interkomowymi 
opisanymi w pkt. 9.2 i 9.3 oraz beltpackami opisanymi w pkt. 9.5 poprzez punkt dostępowy opisany w pkt. 9.4. Ponadto 
protokół AoIP musi zapewnić komunikację z wymienionymi w zdaniu poprzedzającym pulpitami interkomowymi 
również w połączeniach zdalnych (np. z wykorzystaniem sieci LAN lub WAN lub VPN) dla sytuacji, w których pulpit 
będzie użytkowany nawet setki kilometrów od terenu kampusu uczelni – bez utraty jakiejkolwiek funkcjonalności 
takiego pulpitu. Sformułowanie AoIP nie wyklucza zastosowania rozwiązania bazującego na wymienionym w pkt. 
9.1.b) standardzie Audinate Dante (z ewentualnym dodatkowym protokołem komunikacyjnym, np. OCA)”; 
pkt 9.2.f) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6): 
Wbudowany interfejs typu AoIP do komunikacji z matrycą interkomową opisaną w pkt. 9.1.; 
pkt 9.3.f) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6): 
Wbudowany interfejs typu AoIP do komunikacji z matrycą interkomową opisaną w pkt. 9.1.; 
pkt 9.4.a) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6 i 15): 
Wymagana integracja z matrycą interkomową opisaną w p. 9.1. (wbudowany port ethernet typu AoIP do pełnej 
komunikacji pomiędzy matrycą interkomową) oraz beltpackami łączności bezprzewodowej opisanymi w p. 9.5. 
(łączność dwukierunkowa pomiędzy beltpackami a dowolnym innym portem matrycy, programowanie i 
monitorowanie beltpacków za pomocą oprogramowania matrycy); 
 
Pytanie 7. W punktach 9.1.a), b), c) dotyczącym specyfikacji matrycy zamawiający opisuje zasadę modelu 
licencjonowania matrycy interkomowej firmy RTS i wynikające z niej możliwości konfiguracji portów różnych 
formatów audio -analog, OMNEO, RVON. Taki zapis nie przekłada się bezpośrednio na sposób wykorzystania matrycy, 
która zgodnie z zapisami obsługuje wyłącznie 16 portów audio. Czy Zamawiający może sprecyzować dokładną ilość 
wymaganych portów analogowych oraz portów w formacie IP wymaganych na matrycy? 
Wyjaśnienie 7. 
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Zamawiający wyjaśnia, że precyzyjnie określił wymagania, co do rozmiaru, możliwości konfiguracji oraz rozbudowy 
matrycy interkomowej, stawiając na jak najbardziej nowoczesne i elastyczne rozwiązania technologiczne - pozwalające 
w przyszłości na dostosowanie matrycy do zmieniających się potrzeb pracy i rozbudowy systemu interkomowego, jak 
również na właściwą edukację osób pracujących ze systemem.  
 
Pytanie 8. 9.1. f) Czy dopuszcza się rozwiązanie, gdzie matryca jest w stanie przyjąć oraz wysłać sygnały cyfrowe w 
formacie 24 bity/48kHz natomiast wewnętrznie sygnały są przetwarzane w rozdzielczości 16 bit? 
Wyjaśnienie 8. 
Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. 9.1.f) 
 
Pytanie 9. 9.1. h) Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w obudowie nie większej niż 2RU wysokości? 
Wyjaśnienie 9. 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej 
zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.1.h) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 9): 
Obudowa z redundantnym zasilaniem, przystosowana do montażu w stojaku 19” o wysokości nie przekraczającej 2RU; 
 
Pytanie 10. Dot. 9.1 Czy z uwagi na niską złożoność systemu Zamawiający jest w stanie zrezygnować z 
zaawansowanych funkcji administracyjnych systemu interkomowego w zapisach o oprogramowaniu, w szczególności z 
punktów d), f), g) oraz i). 
Wyjaśnienie 10. 
Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na edukację studentów jako przyszłych pracowników rynku telewizyjnego 
kształcących się na Uczelni, podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. 9.1 w zakresie oprogramowania zarządzającego 
matrycy interkomowej. 
 
Pytanie 11. 9.2. a), 9.3. a) Czy, z uwagi na niewielką ilość możliwych destynacji w systemie – Zamawiający dopuszcza 
rozwiązanie oferujące 12 zamiast 14 programowalnych klawiszy na pulpitach interkomowych? 
Wyjaśnienie 11. 
Zamawiający wyjaśnia, że - z uwagi na wymaganą możliwość rozbudowy matrycy, o czym jest mowa w pkt. 9.1 – 
podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. 9.2.a) i 9.3.a). 
 
Pytanie 12. 9.2. b), 9.3. b) Opisany sposób konfiguracji relacji z poziomu pulpitu lub beltpacka jest specyficzny dla 
rozwiązań firmy RTS, a z użytkowego punktu widzenia – mało praktyczny i utrudniający administrację systemem 
interkomowym. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapisy w/w punktów lub dopuści rozwiązanie równoważne bez 
użycia wbudowanej klawiatury? 
Wyjaśnienie 12. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.2.b) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 12): 
Wbudowane klawiatura i/lub zestaw klawiszy i/lub enkoderów umożliwiających dostęp do menu konfiguracyjnego 
urządzenia, oraz dające możliwość programowania urządzenia, w tym klawiszy TALK/LISTEN – alternatywnie do 
oprogramowania konfiguracyjnego matrycy; 
pkt 9.3.b) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 12): 
Wbudowane klawiatura i/lub zestaw klawiszy i/lub enkoderów umożliwiających dostęp do menu konfiguracyjnego 
urządzenia, oraz dające możliwość programowania urządzenia, w tym klawiszy TALK/LISTEN – alternatywnie do 
oprogramowania konfiguracyjnego matrycy; 
 
Pytanie 13. 9.2. e), 9.3. e) Czy, dopuszcza się rozwiązanie panela z portem słuchawkowym w standardzie A4M? 
Wyjaśnienie 13. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.2.e) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 13): 
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Na panelu czołowym gniazdo przyłączeniowe mikrofonu na „gęsiej szyjce” (mikrofon na „gęsiej szyjce” o długości ok. 
10-12” w komplecie) oraz gniazdo headset’u typu A5F lub A4F lub A4M z boku lub na panelu czołowym obudowy, przy 
czym – przy zastosowaniu headsetu dwuusznego podłączonego do tego gniazda – ma zostać zapewniona 
funkcjonalność pulpitu polegająca na kierowaniu wybranych sygnałów przychodzących do pulpitu niezależnie do 
prawej lub lewej słuchawki headsetu lub obydwu naraz. 
pkt 9.3.e) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 13): 
Na panelu czołowym gniazdo przyłączeniowe mikrofonu na „gęsiej szyjce” (mikrofon na „gęsiej szyjce” o długości ok. 
10-12” w komplecie) oraz gniazdo headset’u typu A5F lub A4F lub A4M, przy czym – przy zastosowaniu headsetu 
dwuusznego podłączonego do tego gniazda – ma zostać zapewniona funkcjonalność pulpitu polegająca na kierowaniu 
wybranych sygnałów przychodzących do pulpitu niezależnie do prawej lub lewej słuchawki headsetu lub obydwu 
naraz. 
 
Pytanie 14. 9.3. g) Czy z uwagi na to, że łączność z matrycą zrealizowana jest po protokole IP, Zamawiający jest w 
stanie zrezygnować z zapisu o konieczności wbudowanego interfejsu analogowego do tego samego celu? 
Wyjaśnienie 14. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.2.g) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 14): 
Wbudowany interfejs czterodrutowy, np. do komunikacji z matrycą interkomową; 
pkt 9.3.g) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 14): 
Wbudowany interfejs czterodrutowy, np. do komunikacji z matrycą interkomową; 
 
Pytanie 15. 9.4. a) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu łączności bezprzewodowej mogącego działać 
niezależnie od systemu matrycowego, przy czym integracja obu systemów odbywa się za pomocą portów 
czterodrutowych? Czy zamawiający dopuści integrację systemu bezprzewodowego z matrycą za pomocą 6 portów 
czterodrutowych (niezależnych od wcześniej wyspecyfikowanych portów analogowych)? 
Wyjaśnienie 15. 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje wymagania 
zawarte w pkt. 9.4.a) w tym zakresie. 
pkt 9.4.a) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 6 i 15): 
Wymagana integracja z matrycą interkomową opisaną w p. 9.1. (wbudowany port ethernet typu AoIP do pełnej 
komunikacji pomiędzy matrycą interkomową) oraz beltpackami łączności bezprzewodowej opisanymi w p. 9.5. 
(łączność dwukierunkowa pomiędzy beltpackami a dowolnym innym portem matrycy, programowanie i 
monitorowanie beltpacków za pomocą oprogramowania matrycy); 
 
Pytanie 16. 9.4. b) Czy Zamawiający może zmienić opis tego punktu na funkcjonalny – tj. wymagany obszar pokrycia 
anteną lub minimalny zasięg anteny? Ewentualnie czy dopuszcza się rozwiązanie z wykorzystaniem anten 
wbudowanych w obudowę punktu dostępowego? 
Wyjaśnienie 16. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.4.b) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 16): 
Dwie wbudowane na stałe anteny lub dwie demontowalne anteny z możliwością regulacji położenia; 
 
Pytanie 17. 9.4. h) Czy dopuszcza się rozwiązanie beltpacków z portem słuchawkowym w standardzie A4M oraz 
słuchawek z kablem zakończonym wtykiem XLR A4F? 
Wyjaśnienie 17. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie opisanym poniżej. 
pkt 9.5.d) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 17): 
Wbudowane gniazdo słuchawek z mikrofonem (headsetu) A5F lub A4F lub A4M z możliwością regulacji odsłuchu; 
pkt 9.5.h) OPZ otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pytania nr 17): 
W komplecie akumulator zasilający oraz lekki headset jednostronny z kablem zakończonym wtykiem kablowym do 
podłączenia do gniazda headsetu określonego w pkt. 9.5.d); 
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pkt 9.5.i) OPZ zostaje wykreślony (dotyczy pytania nr 17). 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy pkt 9.1: Czy Zamawiający wymaga, aby wymagana możliwość rozbudowy matrycy do 48 portów była możliwa 
do zrealizowania w ramach tego samego urządzenia fizycznego tj. matrycy fizycznej tzw. ramy matrycy? 
Odpowiedź 18: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że wymaga, aby wymagana możliwość rozbudowy matrycy do 48 portów była możliwa do 
zrealizowania w ramach tego samego urządzenia fizycznego. 
 
Pytanie 19: Dotyczy pkt 9.1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie matrycy interkomowej o budowie modułowej, 
której rozbudowa do 48 portów odbywać się może nie za pomocą dodatkowych licencji, ale kolejnych modułów we/wy, 
i składającej się – w zakresie portów we/wy- z modułów o ilości portów we/wy odpowiadającej maksymalnej ilości 
poszczególnych typów portów we/wy określonych w pkt. 9.1.a), 9.1.b) i 9.1.c) – nawet jeśli przekroczy 16 portów – i z 
zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 19: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania. 
 
Pytanie 20: Dotyczy pkt 9.1.: Prosimy, aby Zamawiający określił, czy – tylko w przypadku zaoferowania matrycy 
interkomowej o budowie modułowej – karty (moduły) we/wy mają być typu „hot-swap”? 
Odpowiedź 20: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania. 
 
Pytanie 21: Dotyczy pkt 7.13: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania platformy do streamingu o 
następujących parametrach: 
- Obudowa wolnostojąca 
- Możliwość podglądu sygnału oraz sterowania urządzeniem za pomocą przeglądarki www 
- 1 Wejście HDMI 
- Wsparcie dla rozdzielczości 1080p oraz 720p 
- Urządzenie posiadające kreator połączenia z platformami typu YouTube, Facebook, Ustream 
- Urządzenie umożliwiający strumieniowanie sygnału na dowolną platformę za pomocą protokołu RTMP 
- Możliwość wykorzystania urządzenia poza systemem jako przenośna platforma streamingowa dzięki wbudowanemu 
akumulatorowi i wsparciu dla 2 modemów LTE 
Odpowiedź 21: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania. 
 
Modyfikacja SIWZ nie wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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