
 

Kraków, 06 maja 2022 r. 

Numer sprawy: DZP-271-18/2022 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), którego 

przedmiotem jest „Usługa rejestracji video, streamingu oraz postprodukcji trzech wydarzeń 

realizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe”, nr sprawy: DZP-271-18/2022 
 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w nawiązaniu 

do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.05.2022 r., udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1  

Zapytanie dotyczy rejestracji i streamingu LIVE, tymczasem podano również do spełnienia normy 

EMISJI TELEWIZYJNYCH w szczególności Loudness Unit Full Scale -23dB LUFs, co nie jest 

odpowiednie ani do streamingu ani do zapisu do postprodukcji.  

Poza tym faktem, z ogłoszenia jednoznacznie wynika, że inny podmiot dostarcza sygnał dźwiękowy, 

choć nie podano formatu ani sposobu przesyłu. Dźwięk realizowany i normalizowany powinien być po 

stronie wykonawcy usługi realizacji dźwięku, szczególnie co do sposobu kompresji i ustalenia 

poziomów. 

Zakres dynamiki zmniejszony do 10dB koncertu przeznaczonego do postprodukcji jest okaleczeniem 

dla materiału dźwiękowego a poziom Loudness Unit Full Scale dla platform streamingowych nie będzie 

wystarczający do zrozumienia przekazu dla osób używających laptopów czy urządzeń mobilnych. 

Proszę o dokładne wyjaśnienie w tej kwestii. 

 

Odpowiedź: 

Są to wymagania platformy PLAY KRAKÓW, na której materiał zostanie umieszczony i na 

której będzie streamowany koncert. Format oraz sposób przesyłu dźwięku zostanie ustalony w 

trybie roboczym. Pisząc „zarejestrowany materiał”, Zamawiający miał na myśli finalny, gotowy 

plik przekazany do emisji. 

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy: "Mikser: Minimum 12 wejść 3G SDI, Minimum 4 wyjścia 3G SDI, Minimum 1  wyjście 

HDMI, Minimum 1 M/E, 2 klucze, 2 DSK, Minimum  5x AUX, korekcja barwna wszystkich wejść, 

Synchronizacja BB lub tri-level, Panel sterujący miksera: osobne przyciski dla każdego wejścia, 

przyciski CUT i AUTO oraz T-BAR, przypisywanie źródeł do wyjść AUX 1-4, bezpośredni dostęp do 

menu i zaawansowanych ustawień miksera" 

PYTANIE:  

a) W jakim celu wymagane jest wyście HDMI bezpośrednio z miksera? Miksery broadcastowe raczej 

takich wyjść nie mają.  

W innym miejscu wymagane jest podpięcie kamer bradcastowych. 

Co ma być podpięte pod to wyjście. Czy chodzi o jakiś jeden konkretny mikser? 

Odpowiedź: 



 

Pod wskazane wyjście ma być podpięty monitor podglądowy dla producentów wydarzenia, 

dostarczony przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym celu połączenia 

SDI+konwerter HDMI.  

 

b) W jakim celu wymagana jest korekcja barwna na wejściach miksera, skoro w systemie 

broadcastowym kamery są strojone kolorystycznie z poziomów CCu samych kamer? 

 

Odpowiedź: 

Korekcja barwna jest niezbędna na wypadek przyjmowania zewnętrznych sygnałów video od 

realizatora multimediów bądź osób, tworzących oprawę wizualną koncertów. 

 

c) Proszę o sprecyzowanie do jakich parametrów dostęp powinien zawierać mikser? Nie jest dla nas 

czytelne stwierdzenie: 

"bezpośredni dostęp do menu i zaawansowanych ustawień miksera" O jakie ustawienia chodzi? Co 

będzie potrzebne? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli jak najszybszy dostęp przede wszystkim do korekcji barwnej, której 

trzeba będzie dokonać w możliwie krótkim czasie reagując na bieżącą sytuację. Zamawiający 

stosuje taką prośbę, ponieważ na tym etapie otrzymał od osób tworzących oprawę wizualną 

informację, że może pojawić się taka konieczność. 

 

Pytanie nr 3 

W specyfikacji urządzeń podaje się: "minimum 2 wejścia NDI z kanałem alpha". Nigdzie indziej nie 

pada zapotrzebowanie na użycie sygnałów NDI z kanalem alpha. Zamawiający nie precyzuje w jaki 

sposób ma być realizowany system Fill+key. W jakim celu wymaga się w mikserze bezpośrednich wejść 

w formacie NDI, który jak wiemy jest obarczony opóźnieniami. 

 

Odpowiedź: 

W mikserze wymaga się wejść NDI z kanałem alpha aby przyjąć sygnał od realizatora 

multimediów. Zamawiający oraz realizator ma świadomość opóźnień powodowanych przez 

format NDI. 

 

Pytanie nr 4 
W jakim celu mikser wizji musi posiadać 3ME?  Czy w związku z zapotrzebowaniem zamawiającego 

na użycie 3 szyn miksujących należy przygotować jakieś dodatkowe efekty? 

 

Odpowiedź: 

Dodatkowe szyny mogą zostać użyte na kompozycję podglądu dwóch kamer na monitory 

techniczne dla producentów oraz osób odpowiedzialnych za estetyczne aspekty koncertów. 

 

Pytanie nr 5 
Dotyczy: "Minimum 3 multiviewery: 1x 16 okien, 2x 8 okien, tally PGM i PST, w postaci innej niż 

kolorowa ramka wokół okna, synchroniczne dla wszystkich multiviewerów, wspólne nazwy źródeł dla 

wszystkich multiviewerów," 

PYTANIE: Co będzie źródłem wypełnienia ponad 16 okien multiviewera, skoro kamer jest tylko 9? 

Doliczając dodatkowe sygnały, nie przekroczymy nawet 12 wejść. 

 



 

Odpowiedź: 

Źródłem wypełnienia multiviewera oprócz 9 źródeł będą sygnały PGM, PVM, CLEAN, SUMA 

AR oraz dodatkowe sygnały przyjęte od realizatora multimediów oraz podgląd materiałów 

użytych do realizacji. 

 

Pytanie nr 6 
Jaki system TALY PGM jest odpowiedni dla zamawiającego do podglądu na MV, jesli nie kolorowa 

ramka? Z tego systemu korzysta zazwyczaj realizator wizji, który jest dostarczany przez 

WYKONAWCĘ. Zazwyczaj realizator wizji sam dobiera sobie system sygnalizacji wygodny do 

poprawnej realizacji wizji. Czy system tally podglądów potrzebny jest dla innych artystów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca wyboru sposobu prezentacji tally dla realizatora, natomiast monitor 

Mutliviewerowy dla poziomowca nie może mieć czerwonej ani zielonej obramówki naokoło 

obrazu wybranej kamery ponieważ zaburza to odbiór wysterowania parametrów kamery. 

 

Pytanie nr 7 

W jakim celu wymaga się jednoczesnego wyjścia z kamer zdalnie sterowanych SDI oraz NDI Hx? Czy 

gdziekolwiek będzie odbierany bezpośrednio z kamer sygnał NDI Hx? 

 

Odpowiedź: 

W celu zminimalizowania ilości okablowania w obrębie sceny oraz publiczności w sytuacji, gdzie 

w bliskiej lokalizacji zdalnie sterowanych głowic znajduje się tor kamerowy z Ethernetem, 

Zamawiający wymaga podpięcia go w celu przesłania sterowania oraz sygnału video w 

standardzie NDI Hx z kamery do głównego systemu realizacji wizji. 

 

Pytanie nr 8 
Dlaczego wymaga się zaszycie komunikacji interkomowej w torach kamerowych? Jaki jest tego cel w 

odniesieniu do faktu, że z komunikacji korzystają również asystenci planu itp.? 

 

Odpowiedź: 

Celem zaszycia komunikacji interkomowej w torach kamerowych jest możliwość porozumiewania 

się wybranych członków produkcji wraz z operatorami kamer bez instalacji dodatkowego 

okablowania w tym celu.  

 

Pytanie nr 9 
Tory kamerowe. Czy system TRIAX, spełniające pozostałe kryteria sa odpowiednie? Nie wiem 

dlaczego zawężono zapytanie do torów optycznych. W jakim celu wymagana jest transmisja Ethernet 

w torach kamerowych, skoro nie wspomniano o niej w żadnym miejscu? 

 

Odpowiedź: 

Zapytanie zawężono do torów optycznych z powodu posiadania przez obiekt infrastruktury do 

przesyłu optycznego, a co za tym idzie minimalizacji ilości okablowania w obrębie widowni oraz 

sceny. Ethernet służy również do minimalizacji okablowania w obrębie widowni i sceny w 

przypadku gdy zdalnie sterowane kamery stoją w niedalekiej odległości części nakamerowej toru. 

 

 



 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ w rozd. XX w 

taki sposób, że: 

 

było: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale IX SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00 

jest: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale IX SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu do dnia 11 maja 2022 r. do godz. 10:00 

było: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich 

składania, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, 

w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 11:00. 

jest: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich 

składania, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, 

w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 11:00. 

było: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 30 dni tj. do dnia 7 czerwca 2022 r. 
 

jest:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez 

okres 30 dni tj. do dnia 9 czerwca 2022 r. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ oraz jego modyfikacja stanowią jej 

integralną część. 

 

(…) 

Magdalena Doksa-Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 


