
Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania informacji o cenie 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest Nagłośnienie Sali Odczytowej budynku siedziby NIKiDW, przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

Zamawiający wymaga, aby: 
 
System nagłośnienia obejmie: 
1. system instalacyjny (sala i hol) – wykorzystywany do organizacji konferencji, odczytów  

i spotkań z wykorzystaniem multimediów, 
2. system mobilny (sala) – wykorzystywany do nagłośnienia artystów i zespołów 

muzycznych,  
przy czym oba systemy mogą pracować oddzielnie lub można je połączyć  
w jeden system, a sterowanie i zarządzanie systemami będzie się odbywało ze stanowiska 
realizatora dźwięku zlokalizowanego na balkonie. 
 
Zadanie obejmie: 
1. wykonanie dokumentacji wykonawczej system, 
2. zakup i instalację urządzeń systemu nagłośnienia wraz z niezbędnymi akcesoriami, 
3. wykonanie dokumentacji powykonawczej system. 
 
KOD CPV: 
- 32342412-3 głośniki, 
-  32341000-5 mikrofony,  
-  32342410-9 sprzęt dźwiękowy.  
 
W poniższej tabeli poprzez zastosowanie zapisów „minimalny”, „maksymalny”, „nie 
mniejszy”, „nie większy”, „nie węższa” oraz przez podanie dopuszczalnej tolerancji, 
przedstawiono wymogi techniczne stawiane poszczególnym urządzeniom wchodzącym  
w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów technicznych  
i ilościowych jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany 
efekt techniczny, funkcjonalny i akustyczny.  



 
L.p. Urządzenie Ilość Opis parametrów 

1. Głośnik aktywny ze 
sterowaniem wiązką z 
uchwytem montażowym 
ściennym. 

4 szt. Zestawy głośnikowe aktywne w technologii „sterowania wiązką (beam steering)” o liniowej 
charakterystyce pracy. 

Parametry pojedynczego urządzenia głośnikowego 
 Zestaw wielogłośnikowy kolumnowy. 
 Co najmniej 10 jednakowych przetworników w zestawie. 
 Zestaw zbudowany z głośników o średnicy minimum 2” (2 cali). 
 Wbudowany wzmacniacz o liczbie kanałów dopasowanych do liczby 

przetworników; z pasywnym systemem chłodzenia. 
 Moc wbudowanych wzmacniaczy co najmniej 50W na jeden przetwornik. 
 Pasmo przenoszenia pojedynczego zestawu nie gorsze niż 80Hz-18kHz ( - 10 dB). 
 Nominalny kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej wynoszący 140°  

(+/- 20 stopni). 
 Możliwość sterowania osi dyspersji pionowej w zakresie +/- 20° 
 Zdolność do odtwarzania dwóch niezależnych wiązek dźwięku. 
 Wykorzystanie filtrów FIR w celu dopasowania fazowego sygnału. 
 Możliwość regulacji wszystkich parametrów za pośrednictwem cyfrowego 

procesora dźwięku. 
 Możliwość zapamiętania przynajmniej 10 ustawień globalnych 
 Interfejs cyfrowego protokołu przesyłu sygnału audio.  
 Możliwość skonfigurowania urządzeń w minimum dwuelementowe 

zespoły głośników; montaż przy pomocy fabrycznych akcesoriów 
montażowych. 

 Kolor biały. 

  
  

   

   

   

   

   
   

2. Procesor Centralny 1 szt.  Procesor CPU nie gorszy niż: 32-bit fixed/floating-point DSP 456 MHz 
 Ilość wejść analogowych mono: nie mniej, niż 8 liniowo – mikrofonowych; 

mikrofonowe z dołączanym zasilaniem Phantom 48V. Maksymalny poziom wejściowy 
Line + 24dBu. 

 Ilość wyjść analogowych mono: nie mniej niż 8 liniowych. Maksymalny  poziom 
wyjściowy Line + 24dBu. 

 Zakres dynamiki nie gorszy niż: > 115 dB A-ważone w paśmie 20Hz–20kHz,  mierzone 
od wejścia analogowego do wyjścia analogowego. 

 Praca w sieci.  



 
    Możliwość obsługi z panelu przedniego; zdalnego sterownika naściennego;  komputera 

/ tabletu. 
 Obudowa w systemie Rack 19’’ (cali). 

3. Sterownik Procesora 
Centralnego 

1 szt.  Sterownik naścienny/płaszczyznowy tego samego producenta co Procesor Centralny, 
przeznaczony do sterowania tym procesorem(z p. 2.). 

 Połączenie z procesorem kablowe. 
 Zasilacz 230V; wbudowany lub zewnętrzny. 
 Możliwość programowania własnych „scen” dźwiękowych; przywoływanie  tych „scen” 

za pomocą jednego pokrętła/przycisku. 
 Wyświetlacz podświetlany, co najmniej dwie linie napisów z możliwością 

wprowadzania własnych nazw. 
4. Głośnik aktywny przenośny 2 szt.  Zestaw z wbudowanym wzmacniaczem, zasilanie 230V oraz 

akumulatorowe; własny, dedykowany akumulator. 
 Zestaw dwudrożny. 
 Co najmniej 2 wejścia analogowe z wyborem czułości wejścia, regulacją  barwy, 

pogłosu oraz z funkcją miksera. 
 Co najmniej 1 wejście analogowe typu aux z gniazdem mini Jack. 
 Wejście / łączność Bluetooth. 
 Możliwość ustawienia na płaszczyźnie lub na statywie. 
 Automatyczna korekcja barwy dźwięku w zależności od sposobu  ustawienia 

głośnika. 
 Pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 64 Hz – 17 kHz (+/-3 dB). 
 Skuteczność nie gorsza niż: 102 dB @ 1m. 
 Waga nie większa niż 10 kg. 

5. Statyw głośnikowy 2 szt.  Statyw podłogowy w kolorze czarnym prosty w standardzie głośnikowym,  do 
głośników z punktu 4. 

 3  nóżki zakończone gumowymi nasadkami . 
 Wysokość min. 120 cm. 

6. Moduł montażowy 1 szt.  Moduł w formie obudowy urządzeń elektronicznych w standardzie Rack 19’’ (cali). 
Panel przedni przystosowany do zamontowania Sterownika Procesora (z p. 3.) oraz 
zawierający obrotowy wyłącznik 230V / 1F. 

 Tylny panel wyposażony w: gniazdo wejściowe zasilania 230V/16A oraz co najmniej 3 
gniazda z zasilaniem 230V/16A „po wyłączniku”. 

 Dopuszczalne wykonanie własne, rzemieślnicze. 



 
7. Tabliczka przyłączeniowa      1 szt.  Tabliczka z przyłączami w standardzie Rack 19” (cali) 1U z zamontowanymi 

przyłączami: 2 x XLR F; 2 x XLR M; 2 x RCA. 

8. Zestaw mikrofonu 
bezprzewodowego 

2 kpl. System musi oferować naturalny przekaz dźwięku dzięki zastosowaniu  toru 
radiowego o wysokiej rozdzielczości z pełnym pasmem przenoszonych 
częstotliwości akustycznych. 

Nadajnik typu „do ręki” 
 Poziom ciśnienia akustycznego (SPL), nie mniejszy niż 150dB. 
 Zakres przenoszenia nie gorszy niż 90-18000 Hz. 
 Szerokość pasma nadawania nie mniejsza niż 40 MHz i przynajmniej 
1500 częstotliwości do wyboru. 
 Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ: kardioidalna/dynamiczna. 
 Stosunek szum/sygnał ≥ 110dBA. 
 Przestrajalna moc wyjściowa, nie wyższa niż 30mW. 
 Uchwyt mikrofonu do statywu. 

Odbiornik: 
 Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 –516 MHz w wybranych  pasmach 

o szerokości minimum 40MHz. 
 Odbiornik typu true diversity. 
 Co najmniej dwa przełączalne ustawienia squelch. 
 Obudowa: metalowa z akcesoriami do montażu rackowego. 

9. Splitter antenowy 1 szt.  Splitter antenowy dedykowany tego samego producenta co system 
bezprzewodowy. 

 Okablowanie BNC 50 Ohm 0,5 mb szt.8 
10. Antena systemu 

bezprzewodowego 
2 szt.  Antena dedykowana do systemu bezprzewodowego, tego samego  producenta 

co system bezprzewodowy. 
 Okablowanie BNC 50 Ohm 15 mb szt.2 

11. Statyw do anten 2 szt.  Statyw podłogowy w kolorze czarnym prosty w standardzie 
mikrofonowym, z gwintem 3/8 ‘’(cala). 

 Podstawa okrągła, żeliwna w kolorze czarnym. 
 Wysokość min. 85 cm. 



 
12. Tablet 1 szt.  Przekątna ekranu nie mniejsza niż 10,5” (cali). 

 System operacyjny Android lub podobny. 
 Procesor nie mniej niż 4 rdzenie. 
 Pamięć RAM nie mniejsza niż 4GB 
 Łączność WiFi 

13. Szafa Rack 1 kpl.  Szafa metalowa wentylowana pasywnie w standardzie Rack 19’’ (cali). 
 Wysokość montażowa nie mniejsza niż 12U. 
 Głębokość /  szerokość 60 cm 
 Drzwiczki przednie szklane zamykane. 
 Blat meblowy na górze Racka. 
 Wyposażenie: listwy typu Rack do przykręcania urządzeń; co najmniej jedna 

listwa rozgałęziająca 230V w standardzie 19” (cali) z co najmniej 8  
gniazdami. 

14. Tabliczki 
przyłączeniowe  

2 kpl. Multipurpose Dante End Points lub podobne 

15. Statyw mikrofonowy 4 szt.  Statyw podłogowy w kolorze czarnym (łamany; żuraw) w standardzie 
mikrofonowym, z gwintem 3/8 ‘’(cala). 

 3  nóżki zakończone gumowymi nasadkami . 
 Wysokość min. 95 cm; długość ramienia min. 65 cm. 

16. Switch sieciowy 1 szt.  Switch sieciowy zarządzalny (do sieci Dante lub podobnej). 
 Obudowa metalowa do szaf Rack. 
 Architektura sieci: Gigabit Ethernet. 

 


