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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego  
Część 2 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego 

Dziedzictwa oraz Wianków Święta Muzyki 
 
 

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

koncertów odbywających się w ramach: 
a. 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (dalej: OWHC) w dniu 2 czerwca 2019 r.,  
b. imprezy Wianki Święto Muzyki (dalej: Wianki) w dniu 22 czerwca 2019 r. oraz na potrzeby następującego po nich 

wydarzenia Fundacji Prometeusz w dniu 23 czerwca 2019 r. 
 Wszystkie powyższe wydarzenia będą miały miejsce na Rynku Głównym 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 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 ogólne 
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 przygotowanie animowanych (przewijane) napisów końcowych wraz z ich wyświetleniem (na każdy dzień 

inne napisy w pliku TXT i DOC). 
 

III. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertu na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 2 czerwca 2019 r. w ramach 
OWHC: 

1. Dwa identyczne ekrany diodowe o łącznej powierzchni 57m2 każdy o specyfikacji: 
a. Modułowy ekran diodowy, P<8,  
b. Minimalna jasność 4500 cd/m2, 
c. Minimalne refresh rate całego ekranu > 3kHz, 
d. Proporcje ekranu 9x12, 
e. Wymiar  4,5m x 6m (szerokość x wysokość) 
f. Wymagane jest zapewnienie kabinetów z modułami magnetycznymi umożliwiającymi wymianę każdego modułu w mniej niż 

15sec, 
g. Wymagane jest zapewnienie okablowania sygnałowego wykorzystującego technologię Fiber (DVI-FIBER, HD-SDI-FIBER),  
h. Zamawiający zapewni kratownicę do podwieszenia ekranów wraz z wyciągarkami. 

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 : 2 szt. telewizorów LCD nie większych niż 24 cale. 
c. Serwer mediów: 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.  
 

IV. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertów w na Rynku Głównym w Krakowie w dniach 22-23 czerwca 2019 r. 
1. Jeden ekran diodowy o powierzchni 21 m2 o specyfikacji: 

a. Modułowy ekran diodowy, P<8,  
b. Minimalna jasność 4500 cd/m2, 
c. Minimalne refresh rate całego ekranu > 3kHz, 
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d. Proporcje ekranu 16x9, 
e. Wymiar  6m x 3,5m (szerokość x wysokość), 
f. Wymagane jest zapewnienie kabinetów z modułami magnetycznymi umożliwiającymi wymianę każdego modułu w mniej niż 

15sec, 
g. Wymagane jest zapewnienie okablowania sygnałowego wykorzystującego technologię Fiber (DVI-FIBER, HD-SDI-FIBER),  
h. Zamawiający zapewni kratownicę do podwieszenia ekranów wraz z wyciągarkami. 

2. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia wraz z osprzętem 
niezbędne do stworzenia systemu multimedialnego zdolnego od wejścia (imputy) 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 : 2 szt. telewizorów LCD nie większych niż 24 cale. 
c. Serwer mediów: 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.  
 

V. HARMONOGRAM  
 

Dla koncertu 2 czerwca 2019 r.  w ramach OWHC 
 
2019-06-01 Sobota Montaże i próby 
   08:00 – 16:00 montaże ekranów 
   po południu próby muzyczne 
 
2019-06-02 Niedziela  Koncert 
   12:00 – 14:00 wydarzenie towarzyszące 
   18:00 – 23:00 koncerty OWHC 
   demontaż 
 
 
Dla wydarzeń w dniach  22-23 czerwca 2019 r.  
 
2019-06-21 Piątek Montaże i próby 
   w ciągu dnia montaż ustalony w trybie roboczym 
   
2019-06-22 Sobota  Koncert 
   09:00 – 15:00 próby 
   16:00 – 22:30 koncerty 
   demontaż 
2019-06-23 Niedziela Koncert 
   09:00 – 15:00 próby 
   16:00 – 22:00 wydarzenie Fundacji 
   demontaż 
 
 
 
 


