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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego  

Część 1 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie  
 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby 

koncertów odbywających się w ramach 12. Festiwalu Muzyki Filmowej Krakowie w następujących lokalizacjach: 
a. w hali TAURON Arena Kraków (dalej Arena) (Kraków, ul. Lema 7) w dniach 17 i 19 maja 2019 r.,  
b. w Centrum Kongresowym ICE Kraków (dalej ICE) (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach 15,16 i 17 maja 2019 r.,  
c. na placu Wielkiej Armii Napoleona przed budynkiem przy ul. Powiśle 11 w dniu 20 maja 2019 r. 

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 istotnych warunków zamówienia. Urządzenia równoważne mają odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności 
urządzeniom wskazanym w specyfikacji, 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. 
  

II. Wymagania wspólne dla ICE oraz Areny: 
1. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe i zasilające. Dla każdej z lokalizacji zostanie wskazane miejsce poboru 

mocy, oddalone od sceny o nie więcej niż 50m. 
2. Zamówienie obejmuje wyrenderowanie oraz wyświetlenie polskich napisów dla filmów wyświetlanych w Centrum Kongresowym 

ICE Kraków. Zamawiający przekaże filmy oraz pliki tekstowe z napisami oraz znacznikami czasowymi. 
3. Zamówienie obejmuje przygotowanie animowanych (przewijane) napisów końcowych wraz z ich wyświetleniem (na każdy dzień 

inne napisy w pliku TXT i DOC). 
4. Na potrzeby każdego z koncertów wymagane jest zastosowanie monitora podglądowego dla dyrygenta (ok 20-24 cale FHD) na 

statywie, z uchwytem pozwalającym na swobodne ustalanie pozycji ekranu względem pulpitu dyrygenckiego.  
 
III. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertów w hali Tauron Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7), w dniach 17 i 19 

maja 2019 r. oraz na próby w Krakowie w dniu 15 i 16 maja 2019 r. w innej lokalizacji (określonej w trybie roboczym).  
 

1. ARENA Ekran diodowy: 
a. Modułowy ekran diodowy, P<6 mm,  
b. Minimalna jasność 4500 cd/m2, 
c. Minimalne refresh rate całego ekranu > 3kHz, 
d. Proporcje ekranu 16:9, 
e. Wymiar 19,5 x 11 m, 
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 15sec, 
h. Wymagane jest zapewnienie ekranu LED SMD typu full black lub źródłami zapewniającymi wysoki zakres kontrastu, 
i. Wymagane jest zapewnienie okablowania sygnałowego wykorzystującego technologię Fiber (DVI-FIBER, HD-SDI-FIBER),  
j. Zamówienie obejmuje zapewnienie kratownicy wraz z wyciągarkami do podwieszenia ekranu.  

2. 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 sygnał 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:  pozwalający na niezależne skalowanie materiałów pochodzących z każdego źródła, zmianę 
ustalonych presetów projekcji w trakcie jej realizacji bez jej przerywania z możliwością podglądu wprowadzanych zmian 
na ekranie podglądowym zlokalizowanym na FOH; wymagana obsługa kanału alfa jako przeźroczystości wraz z jej gradacją; 
nakładanie materiałów z różnych źródeł, z kanałem alfa;  zapewnienie nie mniej niż 4 wejść HD-SDI, 4 wejść HDMI/DVI, 
oraz 2 wejść DP lub HDMI 2.0 o rozdzielczości 4K 60Hz 4:4:4 8bit. 

b. Ekrany podglądowe na FOH dla realizatorów : 4 szt. telewizorów LCD nie większych niż 24 cale. 
c. Ekran podglądowy: 4 szt. ekranów plazmowych/LCD, każdy nie mniejszy niż 32” i nie większy niż 50”, na statywach. 

Lokalizacja ustalona w trybie roboczym za sceną lub w przyległych korytarzach. 
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- 1 komplet (główny i backup) wraz z peryferiami (matryce DVI, ekrany 

podglądowe itp.) w tym: 
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 komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 4.0 lub równoważnym* wraz z programem do 
synchronicznego wyświetlania napisów, obsługujący CUE i timecode, każdy pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 3 
sygnałów w tym:  

 ekran sterujący dla operatora FHD;  

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

 sygnał dla dyrygenta o niższym bitrate i jakości.  
Wymagana jest pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniejsza niż 2TB na każdym z serwerów. 

 oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 
do 12 ścieżek AUDIO monofonicznych.  

 Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki 
do systemu DANTE.  

 wymagane jest zapewnienie kompletu peryferiów typu: myszki, klawiatury, ekrany podglądowe itp.  
3. 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.  

 
IV. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertów w Sali S1 Centrum Kongresowego ICE Kraków w dniach 15 - 17 maja 

2019r.: 
1. Projektor Backup - identyczny z projektorem zamawiającego czyli BARCO UDX-4K32 wraz z optyką 2.8-4.2:1 w celu zapewnienia 

aktywnego backupu dla działającego projektora w opcji stackowania. 
2. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia wraz  

z osprzętem niezbędne do stworzenia systemu multimedialnego. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do 
realizacji zadań kable i peryferia. 

a. Ekrany podglądowe na FOH dla realizatorów : 2 szt. telewizorów LCD nie większych niż 24 cale. 
b. Komputer podający sygnał: komputer do wyświetlenia materiałów przekazanych przez Zamawiającego (pętli spotów, 

planszy etc.) 
c. Monitor podglądowy dla solisty szt.: monitor na statywie 30” – połączony DVI-Fiber lub HD-SDI.  – lokalizacja na scenie 

w trybie roboczym;  
d. Mikser wizji / procesor video:  pozwalający na niezależne skalowanie materiałów pochodzących z każdego źródła, 

zmianę ustalonych presetów projekcji w trakcie jej realizacji bez jej przerywania z możliwością podglądu wprowadzanych 
zmian na ekranie podglądowym zlokalizowanym na FOH; wymagana obsługa kanału alfa jako przeźroczystości wraz z jej 
gradacją; nakładanie materiałów z różnych źródeł, z kanałem alfa;  zapewnienie nie mniej niż 4 wejść HD-SDI 

3. Serwer mediów: dwa sprzężone serwery mediów - 1 komplet (główny i backup) wraz z peryferiami (matryce DVI, ekrany 
podglądowe itp.) w tym: 

 komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 4.0 lub równoważnym* wraz z programem do 
synchronicznego wyświetlania napisów, obsługujący CUE i timecode, każdy pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 3 
sygnałów w tym:  

 ekran sterujący dla operatora FHD;  

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

 sygnał dla dyrygenta o niższym bitrate i jakości.  
Wymagana jest pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniejsza niż 2TB na każdym z serwerów. 

 oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 
do 12 ścieżek AUDIO monofonicznych.  

 Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki 
do systemu DANTE.  

 wymagane jest zapewnienie kompletu peryferiów typu: myszki, klawiatury, ekrany podglądowe itp.  
4. 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 równoważne* 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.  
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V. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji projekcji filmu na placu Wielkiej Armii Napoleona przy ul. Powiśle 11 w dniu 20 

maja 2019 r. 
1. Projektor – 1 szt.  

a. projektor multimedialny o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż FullHD 1920x1080 pixeli, o mocy nie mniejszej niż 18 
000 ANSI lumenów, pracujący w technologii 3chip, wraz z osprzętem i obiektywami;  

b. projektor musi posiadać optykę szerokokątną umożliwiającą wyświetlenie pełnego obrazu w jakości FullHD na ekranie 
zapewnionym  przez Zamawiającego przy odległości projektora  od ekranu nie większej niż 6 m  

2. Komputer z odtwarzaczem Blu-ray do wypuszczenia materiałów (spoty promocyjne) oraz filmu. 
3. Ekran przednio-projekcyjny wraz z konstrukcją nośną: o proporcji obrazu 16:9  i szerokości nie mniejszej niż 5 m i nie większej  

niż 6,3 m z nogami 1-1,5m od ziemi. 
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VI. HARMONOGRAM  
 

TAURON Arena Kraków 
 
2019-05-15 Środa   Montaże techniczne 
 

Południowa część areny - scena 
06:00 – 22:00  montaż oświetlenia i równolegle montaż gron PA 
16:00 – 18:00 montaż podestu pod kran kamerowy 
14:00 – 15:00  transport sceny na miejsce docelowe 
15:00 – 20:00 dobudowanie schodów oraz stanowiska monitorowego 
15:00 – 20:00 rozstawienie linii blatów pod oświetlenie przed sceną 

Północna cześć areny 
06:00 – 14:00  montaż podestu scenicznego 
14:00 – 15:00  transport sceny na miejsce docelowe 
15:00 – 20:00  montaż podestów pod kamery 

 Widownia 
  w ciągu dnia:  transport kratownic na widownie C i B oraz podwieszenie kratownic 

 
2019-05-16   Czwartek   Montaże techniczne i programowanie 
 
 Południowa część areny - scena 

08:00 – 20:00 montaż ekranu diodowego za sceną 
08:00 – 12:00 montaż scenografii na scenie  
09:00 – 12:00 montaż stanowiska monitorowego 
12:00 – 14:00 rozstawienie pulpitów krzeseł itd. 
18:00    zakończenie prac nad sceną, możliwość wejścia artystów na scenę 
18:00 – 20:00 montaż perkusjonaliów i omikrofonowanie sceny 
21:00 – 23:00 omikrofonowanie orkiestry 
20:00 – 22:00 transport i montaż instrumentów 
 

Północna cześć areny i widownia 
08:00 – 20:00 montaż oświetlenia nad widownią 
09:00 – 11:00 FOH rozstawienie stołów i płotów oraz wytyczenie linii jacketów 
10:00 – 16:00 montaż gron delay 
12:00 – 14:00 wysłonięcie stanowiska projektorowego 
14:00 – 16:00  FOH - montaż nagłośnienia, oświetlenia i multimediów (po montażu gron delay nad FOH) 
16:00 – 17:00  wysłonięcie stanowisk FOH 
16:00 – 17:00 kalibracja systemu Audio 

  22:00 – 04:00 programowanie oświetlenia  
 

2019-05-17 Piątek  Próby muzyczne i koncert Disney 
 
  09:00 – 12:00  montaże kamer 
  10:00 – 11:00  balansowanie kamer 

12:30 – 17:00 próby muzyczne 
18:00 – 00:00 programowanie oświetlenia 
 

2019-05-18  Sobota  Próby Gala 
 

W ciągu dnia  próby w nocy programowanie 
 

2019-05-19 Niedziela  Koncert GALA 
 

09:00 – 10:00 próby techniczne 
10:00 – 16:00 próba generalna 
16:00 – 17:00 przerwa 
17:00 – 19:00 wpuszczanie publiczności 
18:00 – 22:00 koncert 
 22:00 – 06:00 demontaże 
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ICE Kraków S1 
 
2019-05-14 Wtorek 

W ciągu dnia montaż i kalibracja projektora backup 
2019-05-15 Środa 

 W ciągu dnia próby 
 Wieczorem koncert 

2019-05-16 Czwartek 
 W ciągu dnia próby 
 Wieczorem koncert 
 Po koncercie montaż zestawu player dla pokazu filmu Birdman 

2019-05-17 Piątek  Próby i koncert Birdman 
Od rana próby 
22:00 koncert 
Po koncercie demontaż 

 
Plac Wielkiej Armii Napoleona przy ul. Powiśle 11 
 
2019-05-20  Poniedziałek  Montaż i pokaz filmu 
 

18:00 – 20:00  montaż ekranu i projektora 
  20:00 – 22:00 próby i kalibracja 
  22:00 – 24:00 pokaz filmu 
  Po pokazie demontaż 
 
Próby zewnętrzne na terenie Krakowa  do koncertu Disney – lokalizacja ustalona w trybie roboczym 
 
2019-05-15  Środa  Próby  
 

08:00 – 10:00 montaż systemu player 
10:00 – 20:00 próby 

2019-05-16  Czwartek  Próby  
 

10:00 – 19:00 próby 
19:00 – 20:00 transport do Areny 

 


