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                        Postępowanie nr BZP242.20.2019.KP 
         Załącznik nr 4 do SIWZ 

  
 
 

Opis Przedmiotu zamówienia 
-  szczegółowa specyfikacja urządzeń 

        
 

Dobór, dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia dla potrzeb studia 
filmowo-telewizyjnego wraz z przeszkoleniem. 
 
                                   
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa z montażem i uruchomienie 

wyposażenia dla potrzeb studia filmowo-telewizyjnego wraz z przeszkoleniem 

personelu w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej  przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu. Planowane prace mają 

za zadanie uruchomienie studia filmowo-telewizyjnego dla celów dydaktycznych 

studentów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• doboru i dostawy systemu studia filmowo-telewizyjnego wraz z wszelkimi 

niezbędnymi pracami montażowymi i wyposażeniowymi, 

• uruchomienia i konfiguracji przedmiotu umowy, 

• wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej opis konfiguracji 

wszystkich elementów przedmiotu umowy, schematy połączeń, schematy 

funkcjonalne oraz dokumentację serwisową i operacyjną, 

• szkolenia technicznego dla pracowników Zamawiającego, tj.: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkoleń co najmniej czterech 

pracowników Zamawiającego. Szkolenia mają się odbyć w miejscu realizacji 

umowy. W szczególności szkolenia mają obejmować obsługę techniczno-

eksploatacyjną studia i mają się odbywać w obrębie studia i na urządzeniach 

zainstalowanych w studio. Szkolenia mają się odbyć nie później niż przed 

terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Szkolenia mają być podzielone 

wg poszczególnych zagadnień związanych z obsługą studia. 

 

• z uwagi na to, że w pomieszczeniach przewidzianych pod studio filmowo-

telewizyjne, w których planowany jest montaż sprzętu stanowiącego przedmiot 

zamówienia, prowadzone są roboty budowlane, zaleca się, by przedstawiciel 

Wykonawcy, zgodnie z zapisem w SIWZ,  dokonał wizji lokalnej tych pomieszczeń. 

  

Zakłada się, że system telewizyjny spełni następujące założenia funkcjonalne:  

 wyposażenie studia ma służyć realizacji zajęć ze studentami dziennikarstwa z 

wykorzystaniem najnowszego sprzętu telewizyjnego, 
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 należy wykorzystać optymalnie ograniczone miejsce; wyposażenie ma cechować 

się łatwością obsługi urządzeń TV oraz jej  zautomatyzowaniem i 

zcentralizowaniem (Rozmieszczenie tras przewodów technologii studyjnej oraz 

schematy przyłączy technologii studyjnej pokazują Rysunki nr od 1 do 5, 

stanowiące Załącznik nr 4A do SIWZ; 

 wyposażenie umożliwić ma ćwiczenia nagrań z kamerami,   

 wyposażenie umożliwić ma postprodukcję pozyskanego zapisu wideo, 

 wyposażenie ma cechować się wysokim standardem, niezawodnością  

zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, 

 wyposażenie ma pozwolić na udźwiękowienie materiałów, 

 studio powinno spełniać wymagania wobec osób z niepełnosprawnościami 

(przestrzeń powinna być zoptymalizowana na potrzeby osób z ograniczeniami 

ruchowymi, by mogły z dostępnych urządzeń korzystać np. osoby poruszające się 

na wózku inwalidzkim czy o kulach). 

 

2. Założenia studia filmowo-telewizyjnego 

 

Studio służyć będzie do pracy dydaktycznej ze studentami dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej. Podczas zajęć prowadzonych w studio filmowo-telewizyjnym student będzie 

mógł posiąść następujące umiejętności:  

 

• prowadzenie wywiadu telewizyjnego na żywo, 

• realizacja materiałów newsowych i reportażowych,  

• zaprezentowanie się przed kamerą,  

• prowadzenie rozmowy z gośćmi w studio (wywiad 1 na 1, dyskusje, debaty),  

• kompozycja materiałów newsowych/reportażowych, 

• realizowanie wydarzeń sportowych wykorzystując system powtórkowy, 

• nadawanie wydarzeń na żywo do Internetu, 

• zapis audio wypowiedzi.  

  

Aby sprostać temu zadaniu zastosować należy najnowszej generacji sprzęt światowych 

liderów rozwiązań do produkcji telewizyjnej uwzględniając jednocześnie najlepszy 

stosunek kosztów do jakości sprzętu i oprogramowania. 
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3. Szczegółowa specyfikacja urządzeń 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 
(szt.) 

Minimalne wymagania Zamawiającego 

I. Zestaw kamer cyfrowych z wymienną optyką, na który składają się kolejno: 

1. Kamkoder 3 • Mocowanie obiektywu B4 

• Obsługiwany zakres dynamiczny powyżej 12 stopni 

• Obsługiwana rozdzielczość 3840x2160 

• Możliwość odtwarzania w rozdzielczości 3814x2160 powyżej 50p 

• Wbudowany dotykowy pojemnościowy ekran LCD o przekątnej nie 
mniejszej niż 4 cale 

• 12-pinowe złącze do kontroli obiektywu 

• Funkcja Timecode Clock- zegar czasowy zapewniającą mniej niż 1 błąd 
klatki co 8 godzin 

• Minimum jedno wejście video SDI 

• Minimum dwa wyjścia video SDI 

• Posiadanie wyjścia 12G SDI 

• Minimum 2x złącza audio XLR 

• Minimum 1x złącze 2,5mm LANC 

• Zgodność z SMPTE 292M, 424 Level B, 2081-1, 2082-1 

• Obsługa kodeku ProRes 4444 QuickTime 250MB/sZ 

• Obsługa kart CFast 2.0 

• Minimum 1x 4-pinowy port XLR do zasilania zewnętrznego lub baterii 

• Minimum 1x 12-stykowe złącze molex na tylnym panelu akumulatora. 
 

2. Obiektyw parafokalny  
 

3 • Zakres ogniskowych nie mniejszy niż 8-128mm (powiększenie 16x) 

• Minimalna odległość do poprawnego nastawienia ostrości (M.O.D.): 0,8m 

• Funkcja elektronicznej regulacji ostrości 

• Funkcja makro 

• Dedykowany do nagrań w rozdzielczości 4K i więcej 

• System sterowania obiektywem serwo 

• Średnica filtra 82 mm 
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3. Manetki sterujące obiektywem w 
zakresie zoom i ostrość  
 
 

3 • Moduł ręcznego ustawienia ostrości 

• Uchwyt antypoślizgowy 

• Elektroniczny uchwyt zoomu 

• Regulacja prędkości zoomu 

• Giętki przewód do ręcznego ustawiania ostrości 

• Zacisk montażowy dla oby manetek 

• Przyłącze 8-pinowe dla sterowania zoomem 

• Przycisk VTR 

• Bezproblemowa współpraca z dedykowanym obiektywem 

4. Monitor/rejestrator podglądowy 
 

3 • Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli i wielkości 7 cali 

• Jasność ekranu minimum 150 nitów 

• 10-bitowe wyświetlanie koloru 

• Przestrzeń barwna ekranu REC709 

• Obsługa BT2020 

• Obsługa LUT-ów 3D 

• Obsługa amorficznych proporcji obrazu 

• Zdalne sterowanie przez gniazdo LANC 

• Zapis na 2,5-calowych dyskach SSD 

• Nagrywanie w rozdzielczości 3840x2160  

• Funkcję focus peaking, zebra, zoom 2x, false color, wykresy jasności i 
RGB,  

• Dwa wejścia XLR  

• Wejścia i wyjścia HDMI 2.0 i SDI 12G 

• Osłona przeciwsłoneczna 

5. Torba na kamerę wraz z obiektywem 3 • Torba powinna pasować do wyżej wymienionego kamkodera i obiektywu 

6. Adapter do akumulatora o większej 
pojemności 

3 • Minimum dwa boczne wyjścia D-tap 

• Wbudowany wewnętrzny mini akumulator podtrzymujący kamerę w chwili 
przełączania akumulatora 
 

7. Akumulator o większej pojemności 
Vlock 
 

3 • Maksymalna dopuszczalna pojemność akumulatora do transportu 
lotniczego 

• 4-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora 
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• Możliwość pracy do 3 godzin przy obciążeniu 50W 

• Dwa porty D-tap 14.8V 

• Dwa porty USB 5V 

• Wydajność do 10A 
 

8. Cyfrowa ładowarka dwukanałowa do 
akumulatora o większej pojemności 
Vlock 

 

3 • Dwupozycyjna ładowarka  

• Prąd ładowania dla jednego akumulatora nie mniej niż 3A a dla dwóch 2A 

• Wbudowany wyświetlacz informujący o typie, napięciu, pojemności i 

stanie naładowania 

• Automatyczny dobór programu ładowania i konserwacji 

• Własny zasilacz 70W z gniazdem XLR do zasilania 12-16V DC 
 

II. Teleprompter z akcesoriami 

1. Teleprompter  
 
 
 

 

1 • Specjalna szyba 60/40 pozwalająca prezenterowi czytać np. scenariusz 

• Mocna i sztywna rama promptera pasująca do każdego standardowego 
statywu 

• Montaż tabletu o szerokości min. 105 mm i maks. 198 mm 

2. Pilot sterujący oprogramowaniem na 
tablecie do promptera 
 
 

1 • Obsługa bluetooth 4.0 

• Przyciski fizyczne odpowiedzialne za start/pauza, przewijanie tekstu, 
przyśpieszanie/zwalnianie tekstu, przewiń w dół 

• Kompatybilny z urządzeniami iOS/Android 

• Kompatybilny z aplikacją DV propter app 
 

3. Tablet do obsługi promptera   
 

1 • Pamięć RAM co najmniej 2GB DDR3 

• Pamięć wbudowana 32GB 

• Rozdzielczość ekranu 1920x1200 

• Łączność Bluetooth 

• Wbudowany moduł GPS 

• Bateria litowo-jonowa co najmniej 7300 mAh 

• Aparat z tyłu 8.0 Mpix, z przodu 2.0 Mpix 

• System operacyjny Android 7.0 

• Szerokość: co najmniej 155 mm 
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III.  Stabilizacja jazdy kamerowej w studiu 

1. Statyw z głowicą olejową  3 • Udźwig głowicy minimum 9 kg 

• Zakres przeciwwagi od 3 do 7,5 kg 

• Kąt nachylenia +90/-70 stopni 

• Podświetlana poziomica LED 

• Minimalna wysokość statywu 92cm a maksymalna 180cm 

• Aluminiowa korona wyposażona w poziomicę i wymienne gniazda HCZ 

umożliwiające zmianę średnicy półkuli poziomującej 

• Pokrowiec dedykowany do statywu 
 

2. Wózek z torem kamerowym  3  • Wózki kamerowe wyposażone w skrętne rolki, dzięki którym możliwa jest 
jazda po łuku i prostych odcinkach dookoła sceny 

• Tor kamerowy z łukiem o promieniu 1 metra długości  5x4m 

• Dedykowany system mocowania statywu na wózku zgodne z założeniami 
producenta statywu 

 

3. Głowica zrobotyzowana 2D 
 

2 • Sztywna głowica, umożliwiająca zastosowanie ujęć w panoramie dzięki 
silnej i dużej przekładni ślimakowej 

• Głowica samohamowna 

• Możliwość kalibracji każdej osi umożliwiającej dokładne określenie ruchu 
kamery 

• Sterowanie za pomocą dołączonego sterownika wyposażonego w joystick i 
przyciski funkcyjne 

• Prędkość obrotu proporcjonalna do wychylenia joysticka 

• Funkcja INVERT- zapewniająca zmianę kierunku obrotu każdej osi z 
osobna 

• Kontroler wyposażony w pokrętła SPEED oraz DAMPING 

• Minimum trzy banki nieulotnej pamięci do zapisu trajektorii 

• Możliwość odtworzenia zapisanej trajektorii w zapętleniu 

• Płynna regulacja prędkości odtwarzanej trajektorii 

• Możliwość montażu akumulatorów na górnej części głowicy 

• Głowica wyposażona w otwory umożliwiające przeprowadzenie przewodów 
sterujących przez oś obrotową X-Y 
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• Minimum jedno gniazdko TRIGGER 

• Możliwość obsługi bezprzewodowej z poziomu tabletu 

• W skład zestawu wchodzi walizka do transportu z wkładem piankowym 
 

4. Kran kamerowy pod głowicę 
zrobotyzowaną 
 

1 • Teleskopowa konstrukcja kranu pozwalająca na dostosowanie długości 
ramienia w zakresie minimum 1,1-1,8m 

• Minimum cztery pokrętła blokujące wysuw kranu w dowolnej pozycji 

• Głowica olejowa obrotowa  

• Teleskopowe ramię przeciwwagi 
 

5. Sufitowy tor jezdny 4 m wraz z 
wózkiem i napędem 
 

1 • Trzyrurowa konstrukcja (kratownica) zapewniająca sztywność i 
wytrzymałość zestawu we wszystkich kierunkach 

• Układ toru składający się z sekcji wykonanych z wysoką precyzją 

wykluczającej wyczuwane przez kamerę drgań w trakcie przejazdu przez 
łącza 

• Zestaw toru składający się z 2 sekcji po 2 m zakończonych zderzakami 
magnetycznymi umożliwiający dowolną rozbudowę 

• Kontroler posiadający minimum 8 banków pamięci umożliwiających 
odtworzenie trasy o długości nagrania do ponad 11 minut. 

• Kontroler posiada tryb live 

• Kontroler wyposażony w joystic i pokrętło do sterowania w 3 osiach 
umożliwiając jednoczesne sterowanie sliderem jak i głowicą 

• Kontroler ma możliwość pracy bezprzewodowej 

• Montaż jak i kompleksowe szkolenie z obsługi jazdy kamerowej wliczone 
w cenę urządzeń 
 

IV.  Kamera cyfrowa wraz z akcesoriami 

 

1. Kamera z niewymiennym obiektywem  
 

3 • Jednocalowy przetwornik 

• Matryca minimum 15 mln pixeli 

• Pięcioosiowa optyczna stabilizacja obrazu 

• Minimum 20-krotny zoom optyczny 

• Trzy pierścienie regulacji ręcznej ostrości przysłony i zmiany ogniskowej 

• Możliwość bezprzewodowego zdalnego sterowania 
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• Obsługa rozdzielczości 3840x2160 w 50p 

• Obsługa kodeku HEVC  

• Nagrywania materiału w 4K z 10 bitowym kodekiem do 50p bez croppingu 

• Możliwość streamingu wykorzystując protokół RTMP/RTSP 

• Kamera wyposażona w tryb NDI 

• Wyjście HDMI 2.0 i SDI 3G 

• Nagrywanie dźwięku w 24 bitowym formacie PCM 

• Monitor podglądu w technologii OLED 

• Złącze XLR znajdujące się na dole w tylnej części korpusu 

• Nagrywanie na wewnętrzną pamięć w rozdzielczości 4K przy 4:2:2 10 bit 
z prędkością nie mniejsza niż 400Mbps. 

 

2. Statyw dla kamer z niewymienną 

optyką  

3 • Maksymalny udźwig głowicy nie mniejszy niż 4kg 

• Przynajmniej 5-stopniowy system oporu oraz 3-stopniowy w płaszczyźnie 
X i Y system antydrganiowy 

• Zakres pochylenia głowicy w pionie od 90 do minus 75 stopni 

• Nogi statywu z rozpórką dolną  

• Wysokość nóg wraz z głowicą w zakresie 78-169cm 
 
 

4. Karta pamięci 6 • Pojemność minimum 64GB 

• Klasa minimum UHS-I 

• Prędkość odczytu minimum 170Mb/s 

• Prędkość zapisu minimum 90Mb/s 

• Rejestracja minimum UHS Speed Class 3 (U3) 

• Rejestracja minimum UHS video speed Class 30 (v30) 

 

5. Torba na kamerę z niewymienną 
optyką  

3 • Ruchome przegrody ułatwiające modyfikacje wnętrza 

• Ochrona sprzętu przed deszczem i uderzeniami 

• Rozsuwana tylna kieszeń 

• Torba o wymiarach mieszczących wyżej opisaną kamerę 
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V. System oświetlenia: 

1. Lampa panelowa LED DMX  dyfuzyjna 3 • Sterowanie DMX512 wejście wyjście RJ45 

• Układ folii dyfuzyjnej o bardzo dużej przepuszczalności o strukturze 

mikrosoczewek umieszczonych przed diodami 

• Ilość diod LED 192 

• Regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-5650 K co 50K 

• CRI Ra większe bądź równe 95 

• Napięcie zasilania od 13 do 18V 

• Trwałość LED minimum 50 000 godz. 

• Lampa wyposażona w pamięć nieulotną umożliwiająca zapamiętanie 
minimum 3 ustawień panelu (jasność i temperatury) Wyświetlacz LCD 
informujący o nr lampy względem kontrolera DMX. 
 

2. Lampa panelowa LED DMX dyfuzyjna 
większej mocy 

2 • Sterowanie DMX512 wejście wyjście RJ45 

• Układ folii dyfuzyjnej o bardzo dużej przepuszczalności o strukturze 
mikrosoczewek umieszczonych przed diodami 

• Układ nisko-stratnego reflektora o wysokiej dyfuzji pod diodami 

• Ilość diod LED 384 

• Kąt widzenia wiązki światła 90 stopni bez wrót 

• Regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-5650 K co 50K 

• CRI Ra większe bądź równe 95 

• Napięcie zasilania od 13 do 18V 

• Trwałość LED minimum 50 000 godz. 

• Lampa wyposażona w pamięć nieulotną umożliwiająca zapamiętanie 
minimum 3 ustawień panelu (jasność i temperatury) Wyświetlacz LCD 
informujący o nr lampy względem kontrolera DMX. 

 

3. Lampa LED z soczewkami TIR 3 • Sterowanie DMX512 wejście wyjście RJ45 

• Układ wymienny 4 zestawów soczewek TIR zapewniających zmianę kąta 
wiązki światła 30 60 90 stopni lub 120 bez soczewek 

• Maksymalny strumień światła 5000 lumenów 

• Kąt widzenia wiązki światła 90 stopni bez wrót. 

• Liczba diod LED 132 
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• CRI Ra większe bądź równe 95 V-White Ra 98 

• Napięcie zasilania od 13 do 16V 

• Trwałość LED minimum 50 000godz. 

• Lampa wyposażona w pamięć nieulotną umożliwiająca zapamiętanie 
minimum 3 ustawień panelu (jasność i temperatury) Wyświetlacz LCD 
informujący o nr lampy względem kontrolera DMX. 

 

4. Statyw oświetleniowy 2 • Wysokość minimalna 124cm 

 

5. Zestaw oświetlenia sufitowego  1 • 2x szyna stała 5m 

• 4x szyna ruchoma 4m 

• 3x pantograf opuszczany  

• 4x wózek podwójny 

• 4x wózek pojedynczy 

• 6x 10m kabel zasilający 
 

6. Kontroler DMX 
  
  
 

1 • Cyfrowy sterownik oświetlenia obsługujący sygnał DMX-512 

• Obsługa minimum24 kanałów sterowania 

• 24 fizyczne suwaki 

• Możliwość ustawienia do 4600 scen 
 

VI. System audio: 

1. Nadajnik i odbiornik stereofoniczny 
do odsłuchu  
 

1 • 24-bitowy cyfrowy dźwięk  

• Odbiornik z wyświetlaczem LCD oraz zasilaniem sieciowym 

• Zasięg do 90m 

• Stosunek sygnału do szumu 90dB 

• Liczba kompatybilnych kanałów w paśmie nie mniejsza niż 15 

• Osobista regulacja miksu z poziomu nadajnika 

• Pasmo przenoszenia 38Hz-15kHz 
 

2. Mikrofon krawatowy 3 • Pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz 

• Czułość w otwartym polu do 20mV/Pa 
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• Równoważny poziom szumu do 36dB 

• Maksymalne natężenie dźwięku do 130dB 

• Napięcie robocze 7,5V 

• Złącze mini-jack 
 

3. System intercomowy  
  
 

 

2 • Jednostka centralna wysokości 1U 

• Obsługa do 8 kanałów 

• Wybór trybu do jednego do wszystkich i mute 

• Dwukolorowa lampka tally dołączona do każdego nadajnika 

• Dystans komunikacji do 200 m 

• Mikrofon na gęsiej szyjce dołączony do centrali 

• Lampka LED na gęsiej szyjce dołączona do centrali 

• 8x nadajnik z wejściem słuchawkowym i mikrofonowym oraz włącznikiem 

korespondencji 

• 8x kabel interkomowy 20m XLR-XLR 

• 8x Słuchawki pojedyncze zamknięte z mikrofonem 
 

4. Słuchawki operatorskie 3 • Przetwornik dynamiczny z magnesem neodymowym 

• Wielkość przetwornika nie mniejsza niż 40mm 

• Czułość nie mniejsza niż 105 dB SPL/mW 

• Impedancja 44 Ω 

• Zakres częstotliwości: 10Hz-22kHz 

VII. Scenografia studia z elementami multimedialnymi 

1. 

 

Scenografia  

 
 
 
 

1 • Ściana łączona o wymiarach 4x3m i wysokości minimum 2,2 m 

• Materiał wykończenia: płyta mineralno-akrylowa i pleksja 

• Podest podświetlany LED o wymiarach nie mniejszych niż 2/2/5 m 

• Stół prezenterski nie mniejszy niż 1,5x0,6x0,75m 

• Stół konferencyjny okrągły z pleksi oraz płyty akrylowo mineralnej na 
minimum 4 osoby z krzesłami 

• Podświetlane logo uczelni 

• Podświetlenie LED elementów ścian sterowane z pozycji miksera 
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• Prowadnice na ścianach umożliwiające swobodne poruszanie się 
monitorów wielkowymiarowych 

• Ukryte okablowanie instalacji sterujących obrazem i dźwiękiem 
 

2. Wózek do telewizora 1 • Regulacja wysokości telewizora w zakresie 103-153cm 

• Półka na sprzęt audio video z udźwigiem do 4,5 kg 

• Cztery kółka z funkcją blokady 

• Certyfikat TUV GS lub równoważny* 

• Zgodność ze standardem VESA lub równoważny** 
 

* za równoważne Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty równoważne 
dla certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie wymagania i 
właściwości sprzętu jakie potwierdza wskazany certyfikat, wystawione przez 

podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu 
wymagań oznakowania; 
** za równoważny Zamawiający uzna dokumenty, które potwierdzają co 
najmniej takie wymagania, jakie podają odpowiednie normy standardu VESA, 
wystawione przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą  na 

weryfikacji i potwierdzaniu wymagań oznakowania. 
 

3. Monitor wielkowymiarowy 88cali UHD  1 • Matryca IPC LCD 

• Rozdzielczość 3840x2160 pikseli  

• Jasność minimum 700 cd/m2 

• Kąt widzenia 178x178 stopni 

• Kontrast minimum 1100:1 

• Dynamiczny kontrast nie mniejszy niż 500000:1 

• Przekątna minimum 88 cali monitor typu ultra stretch (panoramiczny w 

formacie 32:9 

• Możliwość stawiania pionowo i poziomo 

• Funkcja PBP umożliwiająca podział ekranu na 4 części jednego filmu i do 
20 nieruchomych obrazów 

• Możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy typu videowall 

• Praca do 18 godzin na dobę 

• Minimum 3x HDMI 
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4. Monitor 65-calowy UHD 
 

 
 
 
 

1 • Zakres pracy 24 godziny na dobę 

• Format ekranu 16:9 

• Panel LED 

• Rozdzielczość 3840x2160 pikseli 

• Jasność 500cd/m2 

• Typ matrycy IPS 

• Obsługa HEVC 

• Możliwość wykonywania kilku zadań naraz na ekranie. Płynne odtwarzanie 
zawartości bez odtwarzacza multimedialnego dzięki wbudowanej 
platformie webOS 

• Funkcja picture in picture 

• Łączność bezprzewodowa  
 

5. Monitor 32-calowy UHD 
 

3 • Matryca LED 

• Rozdzielczość 3840x2160 

• Format ekranu 16:9 

• Funkcja redukcji migotania 

• Jasność nie mniejsza niż 300 cd/m2 

• Kontrast statyczny nie mniejszy niż 3000:1 

• Kąt widzenia w poziomie 178 stopni 

• Minimum 2x HDMI 
 

6. Ścianka Greenbox 
 
 

1 • Wymiary konstrukcji 200x220x20cm  

• Zakrzywione panele eliminujące ostre cienie 

• Wolnostojąca i samonośna konstrukcja 

• Torba do przewozu w zestawie 
 

VIII. Stacja rejestrująca z softwerowym mikserem 

1. Monitor dedykowany do obsługi 
intercomu  

1 • Przekątna ekranu 21,5 cala 

• Matryca LED TN 

• Rozdzielczość ekranu 1920x1080 
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• Ekran dotykowy 10 punktowy 

• Filtr światła niebieskiego 

• Kąt widzenia w poziomie i pionie 170 i 160 stopni 

• Czas reakcji 1ms 

• Liczba wyświetlanych kolorów powyżej 16 mln 

• Złącze USB 3.1 

• 2x złącze USB 3.0 

• HDMI 1x 

• Przegubowa podstawa umożliwiająca przechył monitora o 60% 
 

2. Oprogramowanie miksera  1 • Obsługa do 1000 wejść w rozdzielczości 3840x2160 

• Obsługa wejść NDI 

• Obsługa 1videocall 

• Obsługa 2 ME 

• System powtórkowy  

• Możliwość 3 jednoczesnych transmisji na żywo na różne platformy 

• Możliwość sterowania kamerami PTZ z poziomu oprogramowania miksera 

• Możliwość generowania virtualnego studia 

• Bogata biblioteka gotowych animowanych belek informacyjnych, 
wizytówek i virtualnego studia. 

 

3. Jednostka komputerowa pod mikser 

video  

1 • Dysk SSD M2 co najmniej500GB  

• Co najmniej 1TB HDD 

• Co najmniej 32GB RAM DDR4 

• Matryca monitora 1920x1080 15,6 cala 

• Procesor i7-9750 lub podobnej jakości 

• Windows 10 pro 

• Minimum 1x USB 3,1 i 3x USB 3.0 

• Minimum 1x HDMI 

• Minimum 1x Thunderbolt 3 

• Minimum 1x RJ-45 

• Bateria o nie mniejszej pojemności niż 4550mAh  
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4. Konwerter HDMI-SDI HDR 1 • Nowoczesna obsługa HDR 

• Konwersja 4 kanałów w obie strony HDMI 2.0/SDI 12G 

• Obsługa 8K 

• Wbudowana kalibracja monitora 

• Wskaźnik integrowania w czasie rzeczywistym 

• Automatyczna konwersja HDMI 

• Obsługa ST2108-1, ST2084 i ST425 

• Obsługa HLG 

• Obsługa 3D LUT 

5. Monitory odsłuchowe 1 
para 

• Pasmo przenoszenia 44Hz-50kHz 

• Maksymalny poziom szczytowy większy lub równy 113dB 
 

6. Switch CAT 5 1 • Standard IEEE802.3, 802.3u, 802,3ab, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP 

• Całkowita liczba portów: 8 

• Rodzaje wejść RJ45 

• Obsługa PoE 

• Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w 802 3af 

• Tablica adresów MAC 8k 

• Automatyczna negocjacja szybkości połączeń 
 

7. Router  1 • Co najmniej 3x zewnętrzna antena 

• 4 porty LAN 

• Złącze USB 2.0 

• Obsługa QoS, UPnP, VPN, Serwer FTP, WPS, Serwer Samba 
 

8. Mikser z panelem kontrolnym  1 • Próbkowanie 4:4:4 10bit 

• Obsługa rozdzielczości 2160/50p w UHD i DCI 4K 

• Obsługa Rec709 i Rec2020 

• Obsługa HDR i HLG 

• Obsługa podwójnego PiP 

• Obsługa audio w ST299M 

• Obsługa audio PCM 24 bits/48 kHz 16ch 

• Opóźnienie audio ustawialne od 1ms do 500ms 
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• Funkcja test tone na wyjściu 

• Minimum 4 wejścia HDMI 2.0 

• Minimum 2 wejścia 12G SDI 

• Skalery rozdzielczości na każdym wejściu  

• Minimum 3 wyjścia HDMI 2.0 

• Wyjście Tally/GPI DB-25 type 

• Minimum 2 Wejścia XLR-3-31 balaced 

• Minimum 1x RS-232 

• Minimum 1x RJ45 port 100 Base-TX 

• Minimum 1x VGA 

• Wycięcie do 4 obrazów Full HD z jednego źródła 4K 
 

9. Nagrywarka 4K wraz z dyskami 1 • Obsługa Rec709 

• Obsługa 3D LUT 

• Funkcja kalibracji 

• Obsługa AtomHDR 

• Nagrywanie w rozdzielczości 4K 50p 12bit RAW 

• Slot na dysk SSD 

• Krosowe przejście z HDMI 2.0 na SDI 12G 

• Transmisja danych do 3,2Gb/s 

• Wyświetlacz 1200 nitów 

• Wyjście 4x 3G SDI 

• Podstawa umożliwiająca ustawienie monitora pod dowolnym kątem 

• Dodatkowy czytnik dysków SSD bezpośrednio z ochronnej osłony 
producenta nagrywarki na USB 3.0 

• 4 Dyski o pojemności 512 GB SSD 2,5 cala o prędkości nie mniejszej niż 
560MB/s 

 

10. Mikser audio  1 • Mikser cyfrowy posiadający 76 wejść i 33 czułe suwaki oraz napęd 
elektryczny 

• 64 kanały, sterowane cyfrowo wejścia mikrofonowo-liniowe XMAX 

• 2 zbalansowane wejścia stereo aux 

• 1 wejście stereo tape 
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• Minimum 8 portów FLEX FX 

• 1 talback 

• Minimum 43 mix busy 

• Minimum 526 jednoczesnych procesów 

• 128-kanałowe (64x64) nagrywanie przez USB 

• Wbudowany wielokanałowy rejestrator SD (34x34) 

• Cyfrowe patchowanie dla każdego kanału z dowolnego źródła 
analogowego, AVB, USB, czy karty SD 

• Kontrola DAW 

• Zdalne sterowanie każdą funkcją miksowania z komputera, iPada lub 
tabletu z androidem 

• Częstotliwość próbkowania 48kHz, 44kHz 
 

11. Okablowanie 12G SDI  3x50
m,  
6x 
70cm 

• Typ linka 

• Materiał rdzenia: miedź cynowa 

• Materiał izolacji pianka PE 

• Średnica izolacji nie większa niż 4,8mm 

• Średnica zewnętrzna nie większa niż 7mm 

• Rezystancja DC żyły 21Ω/km 

• Pojemność wzajemna 56 pF/m 

• Impedancja charakterystyczna 75 plus minus 0,75 Ω 

• Minimalny promień gięcia 45mm 

• Kable 50-metrowe znajdować się powinny na specjalnie w tym celu 
zaprojektowanych bębnach. 

 

12. Okablowanie HDMI 2.0 1m  

 
 

6 • Minimum 1-metrowe kable wykonane w standardzie HDMI 2.0 

• Struktura umożliwiające ponadprzeciętny promień gięcia 
 

13. Okablowanie RJ45 4 • Kabel Cat5e o długości 50m do zastosowań na zewnątrz 

• Kabel giętki o ponadprzeciętnym promieniu gięcia 

• Kabel powinien znajdować się na bębnie uniemożliwiającym jego 
splątanie. 

 
 


