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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
[ wszyscy ] 

 
 
Oznaczenie sprawy: RI.III.271.3.2022                     

Nazwa zamówienia: „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska 
piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego” 
 
Szanowni Państwo, 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 
postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 
 
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o podanie specyfikacji tablicy elektronicznej: 
1. Gabaryt matrycy LED (część aktywna) 
2. Ilość i raster pikseli lub gęstość pikseli 
3. Wymagana jasność minimalna (cd/m kw.) 
4. Minimalny kąt widzenia w pionie i w poziomie 
5. Minimalna częstotliwość odświeżania matrycy LED (Hz) 
6. Minimalna ilość klatek obrazu na sekundę (fps) 
7. Typ interfejsu komunikacyjnego (przewodowy, bezprzewodowy, światłowodowy...) 
8. Standard komunikacji (Composite Video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI...) ??? 
9. Z jakim oprogramowaniem ewentualnie kompatybilny. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Minimalne parametry tablicy elektronicznej: 
1. Gabaryt matrycy LED (część aktywna) – 4,80 m x 2,88 m. 
2. Ilość i raster pikseli lub gęstość pikseli – gęstość pikseli 10 000/m2 
3. Wymagana jasność minimalna (cd/m kw.) – 5 500 cd/m2 
4. Minimalny kąt widzenia w pionie i w poziomie – w poziomie 140 st., w pionie 120 st. 
5. Minimalna częstotliwość odświeżania matrycy LED (Hz) – 2,880 Hz 
6. Minimalna ilość klatek obrazu na sekundę (fps) – 25 fps 
7. Typ interfejsu komunikacyjnego – światłowodowy z mediakonwerterem. 
8. Standard komunikacji – SDI 
9. Z jakim oprogramowaniem ewentualnie kompatybilny – dedykowane oprogramowanie dostawcy 
tablicy. 

Dodatkowa informacja: należy zastosować diody SMD 3535 Nationstar. 
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Pytanie nr 2: 
Prosimy o podanie specyfikacji windy osobowej. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W załączeniu dwa pliki ze specyfikacją dźwigu osobowego. 
 

 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 
 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 

 

Z  poważaniem: 

  Z up. WÓJTA 
            (-) 
Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  
  podpisem elektronicznym ) 
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