
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 

      

 

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Zamawiającym jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, z siedzibą przy ul. Aleje 
Racławickie 8/25, 20-037 Lublin. 
NIP :  712-010-37-46  
REGON : 000279545 
Tel.  81/5321628 
Email: info@teatrandersena.pl  
 
 
2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Dostawa kamery KAMKORDER SONY PXW-X70 wraz kablem SDI na bębnie o długości 80 
metrów (1 sztuka) i kablem SDI na bębnie o długości 50 metrów (2 sztuki) na potrzeby 
Teatru im. H. Ch. Andersena.  Zamawiający wymaga dostawy do siedziby Teatru im. H. Ch. 
Andersena w Lublinie. 

 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wskazany powyżej przedmiot prowadzone jest 
na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień o 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz 
zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej. 

 
4. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV): 

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

 38651600-9 - Kamery cyfrowe 
 

 
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego dla kamery 
KAMKORDER SONY PXW-X70 (1 sztuka): 

W zestawie: 



 torba do transportu i przechowywania (sztuk 1), 
 moduł uchwytu XLR (sztuk 1), 
 osłona przeciwsłoneczna obiektywu (sztuk 1), 
 pokrywka obiektywu (sztuk 1), 
 duża muszla oczna (sztuk 1), 
 zestaw stopki (sztuk 1), 
 akumulator (NP-FV70) - (sztuk 1), 
 zasilacz prądu przemiennego (AC-L200D) - (sztuk 1), 
 pilot zdalnego sterowania (RMT-845) - (sztuk 1). 

 

Kabel SDI na bębnie długość 80 metrów (1 sztuka): 
 przewód SC-Vector plus DZ w kolorze czarnym, 
 wtyki NBNC75BWU13-D 
 bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill, 

modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM  

Kabel SDI na bębnie długość 50 metrów (2 sztuki): 
 przewód SC-Vector plus DZ w kolorze czarnym, 
 wtyki NBNC75BWU13-D 
 bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill, 

modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM  
 

6. WYMOGI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

6.1 Wszystkie elementy dostawy opisane powyżej muszą być fabrycznie nowe. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń lub podzespołów.  

6.2. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,  

b) kartę gwarancyjną.  

6.3  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany sprzęt minimum 24 miesięcznej 
gwarancji. W przypadku naprawy serwisowej dłuższej niż 3 dni (72 godziny) w czasie 
trwania gwarancji Zamawiającemu przysługuje sprzęt zastępczy tej samej klasy.  

 
7. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  Dostawa urządzenia w miesiącu lutym 2019 r. (do 28.02.2019 
r.), szczegóły dokładnej daty do ustalenia z Zamawiającym.  

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 



W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy : 

a) prowadzą działalność w zakresie świadczenia dostaw objętych przedmiotem 
zamówienia, 

 
 

9.   KRYTERIUM WYBORU OFERT. 

 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena ofertowa brutto - znaczenie 100 % 
 
Cena winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.  
 
 

10.    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. 
 

Czynności w zakresie wyboru ofert będą zrealizowane do 15 lutego 2019 r.  O wyborze 
oferty Zamawiający poinformuje każdego z oferentów. 

 
 

 

 

 

 


