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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Opera Wrocławska
000278942
Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl 
Faks:  +48 7137508852
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu oświetleniowego do realizacji spektakli Opery Wrocławskiej oraz prace instalatorskie.
Numer referencyjny: ZP/PN/28/2017

II.1.2) Główny kod CPV
31520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dla części 1: Dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych zgodnie ze szczegółową specyfikacją: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w Rozdziale III SIWZ części
1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartych na białym źródle
LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Profile” oraz 20
sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami
transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych z poniższymi
wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiej jakości
urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnie ważne dla
specyfiki pracy reprezentowanej instytucji.
Dla części 2: Dostawa i montaż systemu sterowania oświetleniem scenicznym zgodnie z szczegółową
specyfikacją zawartą w Rozdziale III SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nminalia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-131498
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 185-378595
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: część 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dla części 1: Dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych zgodnie ze szczegółową specyfikacją
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w RozdzialeIII
SIWZ części 1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartychna
białym źródle LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LEDProfile”
oraz 20 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami
transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych zponiższymi
wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiejjakości
urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnieważne dla
specyfiki pracy reprezentowanej instytucji
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń oświetleniowych opisanych w pkt. 2 i 3 części
1 tzn. 8 sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa z nożami profilującymi opartych na białym źródle
LED ze skrzyniami transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Profile” oraz 20
sztuk opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa Wash opartych na modułach LED wraz ze skrzyniami
transportowymi typu Road Case zwanych dalej w skrócie „Oprawą LED Wash” zgodnych z poniższymi
wytycznymi. Zamawiający dodatkowo punktuje funkcjonalności i parametry świadczące o wysokiej jakości
urządzenia lub rozszerzających jego możliwości w dziedzinach uznanych przez niego za szczególnie ważne dla
specyfiki pracy reprezentowanej instytucji. Dostarczona w ramach dostawy Oprawy LED Profile muszą spełniać
co najmniej poniższe wymagania. Oprawa LED Profile musi posiadać:
a. Białe źródło LED o trwałości nie mniejszej niż 20.000 godzin.
b. Moc elektryczną źródła LED nie mniejszą niż 450W.
c. Temperaturę barwową źródła znajdującą się w zakresie 5000K-8000K. Optymalna temperatura to 6500K
(patrz punktacja).
d. Współczynnik oddawania barw źródła (CRI) co najmniej 70. Optymalnie większa niż CRI 95 (patrz punktacja).
e. Maksymalny strumień świetlny wychodzący z urządzenia nie mniejszy niż 18000 lumenów.
f. Elektroniczną regulację jasności z precyzją sterowania 16-bit.
g. Elektroniczny efekt migania strobo.
h. Zakres ruchów Pan/Tilt nie mniejszy niż 530/240° z precyzją sterowania 16-bit.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:378595-2017:TEXT:PL:HTML
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i. System liniowego mieszania barw CMY.
j. System korekcji temperatury barwowej.
k. Co najmniej jedną tarczę kolorów – minimum 6 kolorów plus pozycja otwarta.
l. Minimum jedną tarczę gobo z co najmniej pięcioma pozycjami, plus otwartą, obsługującą rotację i
indeksowanie gobo.
m. Efekt animacji działający niezależnie od tarcz gobo.
n. System zdalnie sterowanych czterech przysłon profilujących strumień świetlny, umożliwiających dopasowanie
kształtu strumienia światła do scenografii: np. wyświetlanie efektów na powierzchniach prostokątnych,
kwadratowych lub trapezowych.
o. Każda z czterech przysłon profilujących powinna umożliwiać indywidualną zmianę kąta pochylenia.
Optymalnie każda z czterech przysłon powinna mieć możliwość przejścia przez środek strumienia świetlnego
(patrz punktacja).
p. Cały system przysłon profilujących powinien umożliwiać ustawienie kątowe pozycji całego zespołu w zakresie
minimum ± 45°.
q. Regulowany filtr typu Frost.
r. Pryzmat z funkcjami indeksowania pozycji oraz ciągłą, regulowaną rotacją.
s. Regulowaną przysłonę (Iris).
t. Możliwość regulowania kąt rozsyłu strumienia świetlnego w zakresie obejmującym minimum 7° do 40°.
Optymalnie powinien posiadać wartość mniej niż 7° a więcej niż 40° (patrz punktacja).
u. Wagę nie przekraczającą 46kg. Optymalnie możliwie najniższa waga (patrz punktacja).
v. Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji.
w. Wejścia i wyjścia DMX typu XLR5.
x. Możliwość pracy z protokołem RDM.
y. W komplecie z każdym urządzeniem skrzynie transportowe na kołach z blokadą i możliwością piętrowania,
kabel zasilający, linkę atestowaną, komplet kabli DMX In/Out Out/In, osprzęt umożliwiający zawieszenie na
sztankiecie profilowym o wymiarach 40x80mm.
. Oprawa LED Wash musi posiadać:
a. Co najmniej 18 modułów diodowych LED RGBW.
b. Maksymalną sumę mocy elektrycznej modułów diodowych LED nie mniejszą niż 500W.
c. Liniowy zoom obejmujący zakres 11 - 48 stopni. Optymalnie funkcja zmniejszenia zoom do wielkości ≤ 4
stopni odpowiadającej urządzeniom typu Beam (patrz punktacja).
d. Liniowa zmiana temperatury barwowej w zakresie 2700 – 7900K.
e. Mieszanie barw RGBW.
f. Precyzyjny 16bit dimmer.
g. Kontrola nad grupami pikseli osobno. Optymalnie kontrola nad każdym pikselem osobno (patrz punktacja).
h. Waga nie większa niż 22 kg. Optymalnie możliwie najniższa waga (patrz punktacja).
Szczegółowe informacje zawarte s a w Modyfikacji SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


