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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby realizacji wydarzenia Kraków Culture Summer   

w Krakowie” 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą 

i demontażem na potrzeby realizacji trzech koncertów na scenie plenerowej zlokalizowanej w Parku 
Jordana w Krakowie w terminie 27-29 sierpnia 2021 r., z montażami/demontażami w terminie 20 
sierpnia – 3 września 2021 r., w ramach wydarzenia Kraków Culture Summer w Krakowie.  

2. W przypadkach oznaczonych (*) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania urządzeń 
równoważnych. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć urządzenia o takich samych lub nie 
gorszych parametrach od urządzeń, które określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Urządzenia równoważne mają odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności urządzeniom 
wskazanym w SWZ, zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów multimedialnych identycznych (lub 
lepszych) niż te gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanych urządzeń, a także gwarantować 
współpracę wszystkich elementów systemu multimedialnego. W przypadku zaoferowania urządzeń 
równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu tych urządzeń,  
w tym nazwy producenta i wszystkich parametrów technicznych. 

3. Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom Wykonawcy. 
4. Zamawiający zapewnia wygrodzenie terenu na potrzeby montażu oraz demontażu, a także 

pracowników ochrony na cały czas trwania wydarzenia (czyli montaże, impreza oraz demontaże). 
Zamawiający zapewnia także przyłącz prądowy, który zlokalizowany będzie nie dalej niż 50m od 
miejsca ustawienia instalacji.  

  
II. WYMAGANIA:  
1. Wszystkie konstrukcje muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej 

wytrzymałości konstrukcji, jak również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych 
przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności.  

2. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania listy pojazdów 
wykorzystywanych do realizacji zamówienia w celu uzyskania zgody na ich na wjazd. W toku procedury 
uzyskiwania zgody na wjazd pojazdów do strefy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 
Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do uzyskania zgody. 

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ponosi wszystkie koszty związane ze skutkami 
wjazdu do strefy ograniczonego parkowania pojazdów niewskazanych na liście, o której mowa w pkt. 
2 lub pojazdów niespełniających wymagań wjazdu do strefy.  

4. Zamawiający zapewni jeden wózek widłowy potrzebny do montażu i demontażu oraz transportów 
sprzętu w lokalizacji (jeżeli będzie potrzeba wykorzystania większej ilości wózków zapewnienie ich jest 
po stronie Wykonawcy). Wszystkie urządzenia wykorzystywane do montażu i demontażu muszą 
posiadać zgodę na wjazd do strefy ograniczonego parkowania i pracę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed mechanicznymi uszkodzeniami na czas 
realizacji zamówienia tj. montażu, użytkowania i demontażu konstrukcji oraz urządzeń, poprzez 
stosowanie podkładów drewnianych pod każdym elementem stalowym, tak transportowym (kosze, 
zbiorcze, palety stalowe etc.), jak i samymi konstrukcjami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich urządzeń potrzebnych do prawidłowego 
montażu i zabezpieczenia urządzeń multimedialnych.  

7. W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne lub miejsca widoczne musi być 
ono zabezpieczone najazdami kablowymi lub gumą zabezpieczającą.  

8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe oraz zasilające, a także rozdzielnie.  
W lokalizacji ustawienia instalacji zostanie wskazane miejsce poboru mocy, oddalone od miejsca 
ustawienia instalacji o nie więcej niż 50m. 

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
a) doprowadzenie zasilania oraz okablowania sygnałowego do wszystkich wykorzystywanych 

urządzeń; 
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b) zapewnienie kompletów linek zabezpieczających do podwieszonych urządzeń; 
c) kratownicę oraz wciągarki potrzebne do montażu ekranów 

10. Montaż ekranu głównego na konstrukcji rusztowaniowej typu krzesełko. Montaż ekranów bocznych 
na bramkach z kratownicy, jednak Wykonawca zapewnia wciągarki i kratownicę na potrzeby montażu 
ekranów.  

 
III. ZESTAW URZĄDZEŃ:  

 
1. Ekran diodowy główny:  

a. Modułowy, outdoorowy ekran diodowy, P<6 mm,  
b. Minimalna jasność 5000 cd/m2, 
c. Minimalne refresh rate całego ekranu ≥ 3840kHz, 
d. Wymiar 13 x 7,5 m, 
e. Waga: maksymalna waga ekranu LED 3000 kg (razem z okablowaniem, kratą, wciągarkami) 
f. Wymagane jest użycie kabinetów w ramach z uchwytami umożliwiającymi wejście po ekranie 

w celu usunięcia ewentualnej usterki. 
g. Wymagane jest zapewnienie kabinetów z modułami magnetycznymi umożliwiającymi wymianę 

każdego modułu w mniej niż 15sec. 
h. Wymagane jest zapewnienie ekranu LED o maksymalnym poborze mocy nie większym niż 

600W/m2 
i. Wymagane jest zapewnienie okablowania sygnałowego wykorzystującego technologię Fiber 

(DVI-FIBER, HD-SDI-FIBER) 
j. Wymagane jest zapewnienie kratownic oraz wciągarek na potrzeby montażu ekranów  
k. Wymagane jest zapewnienie zapasowych kabinetów ekranu LED 

 
2. Ekrany diodowe boczne 2 szt.:  

a. Modułowy outdoorowy ekran diodowy, P<6 mm,  
b. Minimalna jasność 5000 cd/m2, 
c. Minimalne refresh rate całego ekranu ≥ 3840kHz, 
d. Wymiar 8 x 6 m, 
e. Waga: maksymalna waga ekranu 8 x 6m to 2000kg / 1szt. 
f. Wymagane jest użycie kabinetów w ramach umożliwiających wejście po ekranie w celu 

usunięcia ewentualnej usterki, 
g. Wymagane jest zapewnienie kabinetów z modułami magnetycznymi umożliwiającymi wymianę 

każdego modułu w mniej niż 15sek.  
h. Wymagane jest zapewnienie ekranu LED o maksymalnym poborze mocy nie większym niż 

1000W/m2 
i. Wymagane jest zapewnienie okablowania sygnałowego wykorzystującego technologię Fiber 

(DVI-FIBER, HD-SDI-FIBER),  
j. Wymagane jest zapewnienie kratownic oraz wciągarek na potrzeby montażu ekranów  
k. Wymagane jest zapewnienie zapasowych kabinetów ekranu LED 
l. Zapewnienie dodatkowego systemu montażowego typu touring frame*, wbudowanego  

w ekrany LED, wraz ze wszystkimi potrzebnymi elementami instalacyjnymi tak, aby 
zastosowany system był w stanie zapewnić bezpieczeństwo tej instalacji przy naporze wiatru 
do 25m/s wiszącego ekranu LED, co należy potwierdzić stosownymi obliczeniami.  

 
3. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

urządzenia wraz z osprzętem niezbędne do stworzenia systemu multimedialnego zdolnego od wejścia 
(inputy) do wyjścia (procesory ekranu) przyjąć i bezstratnie przesłać sygnały o rozdzielczości  
4K przy 60Hz 4:4:4 i 8bit/kolor. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do realizacji 
zadań kable i peryferia oraz następujące urządzenia: 

a. Mikser wizji / procesor video: Barco E2*z kartami in/out 2 generacji  + konsola Barco EC-50* 
b. Ekrany podglądowe na FOH dla realizatorów : 2 szt. telewizorów LCD nie większych niż 24 cale. 
c. Ekran podglądowy: 2 szt. ekranów plazmowych/LCD, każdy nie mniejszy niż 42” i nie większy 

niż 43”, na statywach. Lokalizacja ustalona w trybie roboczym za sceną.  
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d. Monitor podglądowy dla dyrygenta oraz solisty 2 szt.: dwa monitory każdy ze statywem,  
nie mniejszy niż 20” i nie większy niż 24” – połączony DVI-Fiber lub HD-SDI.  – lokalizacja na 
scenie w trybie roboczym; 

e. Serwer mediów: dwa sprzężone serwery mediów Disguise D3 2x4 PRO* - 1 komplet (główny  
i backup) wraz z peryferiami (matryce DVI, ekrany podglądowe itp.) Wymagane jest 
zapewnienie kompletu peryferiów typu: myszki, klawiatury, ekrany podglądowe itp. w tym: 
⎯ komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 4.0 lub równoważnym* obsługujący 

CUE i timecode, każdy pozwalający na wypuszczenie sygnałów w tym:  

• ekran sterujący dla operatora FHD;  

• sygnał dla dyrygenta 

• sygnał do konsolety frontowej ze ścieżkami audio 

• sygnał podający click do stołu monitorowego 

• sygnał główny do ekranu diodowego w formacie Pro-Res 4:4:4 4K 60Hz 

f. Na koncert w dniu 27 sierpnia 2021 r. komputer (komputer MAC*) z oprogramowaniem 
Resolume Arena w wersji minimum 5* z parametrami umożliwiającymi płynne odtwarzanie 
wizualizacji podczas koncertu oraz minimum 2tb wolnej przestrzeni na dysku na projekty 
wizualizacji. Komputer musi zawierać niezbędne okablowanie sygnałowe do miksera wizji.  

 
IV. ZESTAW NA PRÓBY W LOKALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ W DNIACH 26 i 27 SIERPNIA 

(LOKALIZACJA USTALONA W TRYBIE ROBOCZYM) 
1. Zestaw na próby zewnętrzne: na potrzeby prób odbywających się w Krakowie, wymagane 

jest zapewnienie zestawu składającego się z: 
a. pojedynczego serwera mediów: komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 4 lub 

równoważny* obsługujący CUE i timecode, pozwalający na wypuszczenie jednocześnie  
2 sygnałów 1920x1080 pixeli przy 60Hz, w tym ekran sterujący i sygnał dla dyrygenta. 
Wymagana jest pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniejsza niż 
500GB na każdym z serwerów. Oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie 
dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 8 ścieżek AUDIO monofonicznych. 
Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio 
MADI lub sterowniki do systemu DANTE; 

b. ekranu podglądowego dla dyrygenta na statywie wraz ze statywem, nie mniejszy niż 20” i nie 
większy niż 24” – połączony DVI-Fiber.  

 
V.  RYSUNKI 
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VI. HARMONOGRAM  
  
2021-08-20, Piątek 
  Podstawienie wózka widłowego 

Montaż drogi technicznej, transport płotów i ogrodzenie terenu 
Montaż tojka dla techniki 
Montaż namiotów technicznych 
Montaż małego agregatu KBF na zapleczu dla ochrony 

 
2021-08-21, Sobota 
  Montaż konstrukcje 
 
2021-08-22, Niedziela 
  Montaż konstrukcje 
   
2021-08-23, Poniedziałek 
  Montaż konstrukcje 
  Montaż linii jacketów scena-FOH 

Montaż płotów na widowni + ogrodzenie FOH oraz podestu dla niepełnosprawnych 
Popołudniu montaż zabezpieczenia podłoża na zapleczu i ewentualny początek 
montażu zabezpieczenia na widowni 

   
2021-08-24, Wtorek 
  Montaż oświetlenie 
  Montaż multimedia 

Montaż agregatu 
Montaż zabezpieczenia terenu na widowni 

 
2021-08-25, Środa 
  Montaż oświetlenie 
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  Montaż multimedia 
 
2021-08-26, Czwartek 
  Montaż nagłośnienie 
  Montaż multimedia 

Montaż oświetlenie 
 

Montaż hala namiotowa i wyposażenie garderób 
Montaż toalet dla widowni i zapleczu 
Montaż płotów przed sceną 
 
GOTOWOŚĆ SCENY (multimedia, oświetlenie, nagłośnienie) godzina 18.30 
19.00 – 21.00 soundcheck pierwszego zespołu na piątek 
 
W nocy programowanie 

 
2021-08-27, Piątek KONCERT 
 
  Scena 
  9.30 – 16.00 próby 
  16.00 – 17.00 przerwa 

17.00 – 22.30 koncerty 
Po koncercie przemontaż podestu scenicznego i oświetlenia na kolejne dwa dni 
 

2021-08-28, Sobota KONCERT 
  Od rana transport i montaż krzesełek na widowni 
  Od rana próby 
  Popołudniu koncerty, do ok. 23.00 
 
2021-08-29, Niedziela KONCERT 
  Od rana przygotowanie do występu zespołu Agi Bagi 
  11.00 – 12.00 Agi Bagi 
  12.00 – 19.00 przygotowanie, soundcheck i próba do wieczornego koncertu 
    
  Wieczorem koncert, do ok. 23.00 
  Po koncercie możliwy demontaż 
 
2021-08-30, Poniedziałek 
  Demontaże 
 
2021-08-31, Wtorek 
  Demontaże 
 
2021-09-01, Środa 
  Demontaże 
 
2021-09-02, Czwartek 
  Demontaże 
 
2021-09-03, Piątek 
  Demontaże 

 


