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Opis przedmiotu zamówienia do Cz ęści 1  
 

Częściowa wymiana sprz ętu elektroakustycznego w zwi ązku z dostosowaniem 
polskich przepisów do postanowie ń Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wieloletniego programu polityki w zakresie widm rad iowych.  
 
Dostawa powinna objąć dostarczenie, instalacje, strojenie oraz szkolenie, dwóch niezależnych zestawów 
cyfrowych systemów bezprzewodowych na potrzeby dużej i małej sceny Teatru Rozrywki w Chorzowie.  
 
Pojedynczy zestaw powinien składać się z : 
 
- dwóch poczwórnych odbiorników stacjonarnych w zabudowie rackowej 19”. 
- nadajników przypinanych (bodypack) z mikrofonem nagłownym tego samego producenta (niedopuszczalne 
jest stosowanie mikrofonów innych producentów i zmiana wtyczek w celu dopasowania złącz) w ilości 8 szt. 
- nadajnika ręcznego (handheld) z dynamicznym przetwornikiem w ilości 4 szt. dla małej sceny , oraz 6 szt. 
dla du żej. Nadajniki ręczne będą używane zamiennie z nadajnikami przypinanymi. 
- kompletu ładowarek do jednoczesnego ładowania 8 nadajników bez potrzeby wyjmowania akumulatorów. 
- akumulatorów dedykowanych do oferowanych nadajników o jak najdłuższym czasie pracy, w technologii 
litowo-jonowej w ilości 12 szt. mała scena , 14 szt. duża scena.  
- dwóch anten kierunkowych tego samego producenta wraz z przewodami minimum 10m. lecz nie więcej niż 
20m. 
- pięciu pojemnościowych mikrofonów instrumentalnych z możliwością podpięcia do systemu 
bezprzewodowego i standardowe złączę XLR umożliwiające podłączenie mikrofonu do konsolety za pomocą 
np. dedykowanego przetwornika. 
 
Każdy z zestawów powinien zostać dostarczony w skrzyni transportowej, zawierającej odbiorniki i szuflady 
mogące pomieścić wszystkie nadajniki oraz ładowarki. 
 
Wymagania ogólne dotyczące zestawu cyfrowego systemu bezprzewodowego: 
 
 - System powinien pracować w paśmie nie niższym niż 470 MHz lecz nie wyższym niż 694 MHz. 
 - Rzeczywisty zakres strojenia o szerokości 64 MHz z krokiem co 25 kHz. 
 - Liczba jednocześnie pracujących nadajników w zakresie strojenia nie mniej niż 50. 
 - Liczba jednocześnie pracujących nadajników w pojedynczym kanale TV (8 MHz) nie mniej niż 16. 
 - Modulacja cyfrowa z próbkowaniem 24 bity/48kHz. 
 - Pasmo przenoszenia m. cz. co najmniej 30 Hz – 20 kHz. 
 - Zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0,1 %. 
 - Minimalny zakres dynamiki dźwięku: 120 dBA. 
 - Latencja całościowa ( mikrofon do wyjścia analogowego) nie większa niż 3 ms. 
 - Transmisja szyfrowana kodem co najmniej 128 bitowym. 
 - Skanowanie pasma radiowego w zakresie pracy odbiorników w celu znalezienia zgodnych częstotliwości 
dla pracy całego oferowanego systemu mikrofonów. 
 - Synchronizacja nadajników z odbiornikami w podczerwieni. 
 - Minimalny zakres temperatury w jakiej może pracować system od -15°C do +50°C. 
 - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 
 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 Odbiornik cyfrowego systemu bezprzewodowego. 
 
 Opis urządzenia: 
 
 - Minimum 4 odbiorniki we wspólnej obudowie metalowej typu rack 19” o wysokości 
1U. 
 - Regulowane wzmocnienie dźwięku w zakresie minimum od -15 dB do + 40dB z 
krokiem nie większym niż 1dB. 
 - Wbudowany dystrybutor antenowy. 
 - Anteny półfalowe w układzie różnicowym, odłączane na złączach BNC. 

sztuka 4 



Oznaczenie sprawy ZP/04/16                                                                         Załącznik A do SIWZ 

 

2/4 

 - Analogowe złącza wyjściowe: symetryczne XLR. 
 - Cyfrowe złącze wyjściowe w standardzie DANTE (redundantne). 
 - Zdalne monitorowanie parametrów pracy nadajników. 
 - Wyświetlacz pokazujący m.in.: wysterowanie m. cz. i w.cz., wskaźnik pozostałego 
czasu pracy w godzinach i minutach dla akumulatorów litowo-jonowych, 
częstotliwość radiową. 
 - Złącze Ethernet do sieciowego zarządzania systemem na ogólnie dostępne 
oprogramowanie na komputery i urządzenia mobilne. 
 

2 Nadajnik przypinany (bodypack). 
 
Opis urządzenia: 
 
 - Wyświetlacz pokazujący m.in.: nazwę przydzieloną, wskaźnik pozostałego czasu 
pracy w godzinach i minutach dla akumulatorów litowo jonowych, częstotliwość 
radiową.  
 - Zabezpieczenie przed przypadkowym przestrojeniem i wyłączeniem nadajnika. 

 - Przełączana moc wyjściowa w.cz w zakresie minimum od 1 mW do 20 mW. 

 - Zasilanie akumulatorowe Li-Ion i bateryjne ogniwami AA . 

 - Minimalny czas pracy na zestawie baterii AA minimum 9 godzin.  

 - Minimalny czas pracy na dedykowanym akumulatorze litowo-jonowym minimum 10 
godzin. 

 - Waga nie większa niż 150g (bez baterii). 

 - Obudowa metalowa . 

 - Wymienna antena . 

 - Minimalny zakres temperatury w jakiej może pracować nadajnik od -15°C do 
+50°C. 

sztuka 16 

3 Mikrofon nagłowny kompatybilny z nadajnikiem przypinanym. 
 
Opis urządzenia: 
 
 - Mikrofon z uchwytem w kolorze cielistym. 
 - Mikrofon tego samego producenta co system bezprzewodowy. 
 - Przetwornik elektretowy o charakterystyce dookólnej. 

 - Przetwornik o średnicy maksymalnej 3mm. 

 - Gąbka przeciw wietrzna. 

 - Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz. 

 - Minimalny poziom dopuszczalnego ciśnienia akustycznego 120 dB. 

 - Nakładki korygujące zakres wysokich częstotliwości. 

sztuka 16 

4 Nadajnik / mikrofon ręczny (handheld). 
 
Opis urządzenia: 
 
 - Przetwornik dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej o minimalnym paśmie 
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przenoszenia 50 Hz – 15 kHz. 

 - Możliwość wymiany przetwornika na inny bez konieczności zmiany nadajnika. 

 - Wyświetlacz pokazujący m.in.: nazwę przydzieloną, wskaźnik pozostałego czasu 
pracy w godzinach i minutach dla akumulatorów litowo jonowych, częstotliwość 
radiową. 

 - Zabezpieczenie przed przypadkowym przestrojeniem i wyłączeniem nadajnika. 

 - Przełączana moc wyjściowa w.cz w zakresie minimum od 1 mW do 20 mW. 

 - Zasilanie akumulatorowe Li-Ion i bateryjne ogniwami AA . 

 - Minimalny czas pracy na zestawie baterii AA minimum 9 godzin. 

 - Minimalny czas pracy na dedykowanym akumulatorze litowo-jonowym minimum 10 
godzin. 

 - Waga nie większa niż 450g (bez baterii). 

 - Obudowa metalowa . 

 - Minimalny zakres temperatury w jakiej może pracować nadajnik od -15°C do 
+50°C. 

5 Zestaw ładowarek dla pojedynczego zestawu cyfrowego systemu 
bezprzewodowego. 
 
Opis urządzenia: 
 
 - Możliwość jednoczesnego ładowania kompletu akumulatorów do 8 szt. 
nadajników. 
 - Ładowanie nadajników bez potrzeby wyjmowania akumulatorów. 

 - Czas ładowania akumulatorów do pełna nie dłuższy niż 3 godziny. 

 - Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora. 

sztuka 2 

6 Dedykowane do oferowanych nadajników akumulatory w technologii litowo-jonowej, 
które można dowolnie ładować i rozładowywać bez powstawania efektu 
pamięciowego. 

Opis urządzenia: 
 
Minimalne parametry akumulatorów wyświetlane na nadajnikach i odbiornikach: 
 
 - pozostały czas pracy w godzinach i minutach. 
 - aktualna pojemność ogniwa. 
 - liczba cykli ładowania. 
 

sztuka 26 

7 Anteny dla dostarczanego cyfrowego systemu bezprzewodowego. 
 
Opis urządzenia: 
 
 - Antena kierunkowa prasująca w paśmie 470 – 900 MHz. 
 - Łączona z odbiornikiem za pomocą antenowego kabla zakończonego złączem 
BNC. 
 - Możliwość pracy w czterech trybach (-6, 0, +6, +12 dB.) 

sztuka 4 
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 - Możliwość mocowania na statywie mikrofonowym. 
 - W zestawie z każdą anteną powinien zostać dostarczony przewód antenowy 50 
ohm. o długości w przedziale od 10 do 20 m. 
 - Antena powinna być tego samego producenta co zestaw bezprzewodowy. 
 

8 Instrumentalny mikrofon pojemnościowy. 
 
Opis przedmiotu: 
 
Mikrofon pojemnościowy przeznaczony do nagłaśniania instrumentów wyposażony w 
uchwyt na giętkiej szyjce, złącze mini XLR z możliwością podłączenia mikrofonu do 
dostarczanego systemu bezprzewodowego, oraz możliwość podpięcia mikrofonu do 
konsolety lub stagebox’a poprzez złącze XLR dzięki przetwornikowi 
umożliwiającemu podpięcie złączą mini XLR do gniazda XLR. 
 
- przetwornik: pojemnościowy,  
- charakterystyka: kardioidalna,  
- pasmo częstotliwościowe ≥ 40 Hz – 20.000 Hz,  
- filtr dolnozaporowy: 80Hz, 12 db/oktawa,  
- czułość ≥ -49 dB (3.5 mV,)  
- maksymalny poziom wejściowy ≥ 149 dB SPL, 1 kHz przy 1 % zniekształceń 
harmonicznych, 
- wymagane zasilanie phantom: 11-52 V DC, 3.5 mA,  
- przełącznik: Flat, roll- off , 
- waga  ≤ 15.0 g,  
- wymiary ≤ 38.0 x 12.2 mm . 

sztuka 10 

9 Case - Skrzynia transportowa dla dostarczanego cyfrowego systemu 
bezprzewodowego. 
 
Opis przedmiotu: 
 
Skrzynia powinna pomieścić dwa poczwórne odbiorniki systemu bezprzewodowego, 
oraz posiadać odpowiednią ilość szuflad aby pomieścić ładowarki, nadajniki 
przypinane oraz ręczne, w odpowiedniej ilości dla każdej ze scen: 
 
 - Mała scena ( 8 bodypack + 4 handheld) + ładowarki 
 - Duża scena ( 8 bodypack + 6 handheld) + ładowarki 
 
Szuflady powinny być wypełnione specjalną pianką zapewniającą bezpieczeństwo w 
transporcie o kształtach odpowiednich dla nadajników ręcznych i przypinanych. 
 

parametr warto ść 

typ konstrukcji Case ze zdejmowalnymi pokrywami 
przód, tył. 

koła  4 szt. łożyskowane; ø 80 mm 

uchwyty transportowe, wpuszczane 4 sztuk (po 2 szt. na stronę) 

zamki motylkowe, 8 sztuk 

materiał sklejka obustronnie foliowana, czarna; 6,5 
mm 

akcesoria profile kątowe aluminiowe, stalowe 
narożniki, szuflady, szyna rack.  
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