
 

 Załącznik nr 3 do  SIWZ 2/ZP/MDK/2014 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp Nazwa Szczegółowy opis wymaganych parametrów Ilość 

 

 

 

 

1 

Kolumna LD 

Systems VA8 Dual 

8” Line Array 

 

lub równoważny 

Dwudrożna kolumna  : 

dwa głośniki  8”  o łącznej mocy 500 W , 16 Ohm 

dwa głośniki 1” o łącznej mocy 150 W, 16 Ohm w 

jednej tubie o kącie rozproszenia  120° x 10°  

Kolumna szerokopasmowa dużego zestawu liniowego 

Kolumny stanowią uzupełnienie istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

8 szt. 

 

 

 

2 

Wzmacniacz  LD 

Systems SP6K  

 

lub równoważny 

 

Wzmacniacz o mocy 2 x 2025 W  4 Ohm 

Wzmacniacz  dwukanałowy dużej mocy do głośników 

szerokopasmowych kolumny dużego zestawu 

liniowego. 

Wzmacniacz jest uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

3 

Wzmacniacz LD 

System SP1K8  

lub równoważny 

Wzmacniacz o mocy 2 x 575 W  4 Ohm, Wzmacniacz  

dużej mocy do głośników wysokotonowych kolumny 

dużego zestawu liniowego 

 

Wzmacniacz jest uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

1 szt. 

 

4 

Procesor sygnałowy 

LD DPA-260  

Procesor sygnałowy 

DSP 

lub równoważny 

Procesor sygnałowy 2 wejścia, 6 wyjść 

 

Procesor jest uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

1 szt 

 

5 

Skrzynia 

transportowa na  

wzmacniacze 

+ akcesoria 

Case rack na wzmacniacze z dystrybutorem mocy+ 

zasilanie  szt 1 

okablowanie  

 

1kpl. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Mikser dźwięku 

Yamaha QL 5 

lub równoważny 

 Konsoleta cyfrowa o możliwości miksowania 64 

kanałów mono i 8 stereo.  Wbudowane dwa porty 

połączeniowe protokołu Dante pracujące z 

rozdzielczością 32 bit  48kHz. 

Możliwość konfiguracji automatycznej do 8 

zewnętrznych cyfrowych, zbiorczych przetworników 

analogowo cyfrowych i cyfrowo analogowych.        

Możliwość połączenia do 4 konsolet cyfrowych w  

sieci Dante w celu  współdzielenia sygnałów audio i 

kontroli analogowych przetworników wejściowych. 

Kompensacja sygnału audio pomiędzy konsoletami w 

sieci Dante. Dwa sloty na karty rozszerzeń  wejść i 

wyjść o rozdzielczości bitowej nie mniejszej jak 32bit 

48kHz, 8 wejśc i 8 wyjsć wbudowanych., 16 szyn 

 

 

 

 

1 szt 



miksowania AUX, 8 szyn matrycowych z funkcją 

miksowania AUX. Dwa procesory dynamiki i 4 

zakresowy pełny korektor parametryczny z filtrem 

górnoprzepustowym na wyposażeniu każdego kanału 

wejściowego.  Cyfrowe opóźnienie do 1 sekundy na 

każdym kanale wejściowym i wyjściowym. Stateczna 

wewnętrzna automatyka zapisująca wszystkie 

parametry konsolety.                                                                                     

16 grup DCA,  8 grup wyciszania z funkcją DIM, 34 

Tłumiki w czterech bankach dowolnie 

konfigurowalnych. 12 przycisków definiowalnych 

przez użytkownika. Złącze GPI/O z 5 wejściami i 

wyjściami, 16 bitowy , o wielkości 10.4” i 

rozdzielczości 800x600 pixeli dotykowy ekran. Rack 

efektowy zawierający do 8 efektów zamiennych na 

tercjowe korektory graficzne lub efekty VCM , jeden 

rack tercjowych korektorów graficznych z 8 

urzadzeniami zamiennie z mikserem automatycznym.                                 

Premium Rack z 8 efektami VCM zawierający takie 

urządzenia jak Rupert Neve Designs Portico 

5033Equalizer i 5043 Compressor.                                                                                 

Jedno wbudowane wyjście AES/EBU. Złącze USB do 

archiwizacji ustawień konsolety i nagrywania / 

odtwarzania plików audio w formacie Mp3. Dołączone 

oprogramowanie do Konsolety:                                        

Konsole Editor do edytowania ustawień konsolety  

offline/ online na platformę PC i MAC                                                     

Oprogramowanie do kontroli konsolety z urządzenia 

Ipad,  Dante Virtual Soundcard.  

W komplecie ze skrzynią transportową. 

Mikser dżwięku jest uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Kolumna 

szerokopasmowa 

VA 4 

lub równoważny 

Kolumna z dwoma  4 calowymi głośnikami z 

neodymowymi magnesami oraz kewlarową membramą 

o łącznej mocy nie mniejszej niż 200 watt RMS. 

Jedno calowy, neodymowy głośnik wysokotonowy o 

kącie promieniowania  120 stopni w poziomie i 10 

stopni w pionie. o dolnej częstotliwości podziału nie 

niższej niż 2,1 kiloherza i mocy nie mniejszej niż 75 W 

RMS. Obudowa ze sklejki  12 mm pokrytej wodo 

odpornym, utwardzanym lakierem. 

Wyposażona w zestaw uchwytów pozwalających na 

flajowanie, montaż zestawu kolumn na statywie 

kolumnowym oraz na stakowanie na kolumnach 

basowych przy ciągłej możliwości regulacji kątów 

pomiędzy kolumnami od 0 do 6 stopni 

Kolumna bez zwrotnicy, przystosowana do pracy ze 

osobnym wzmacniaczem do głośników 

wysokotonowych i osobnym wzmacniaczem do 

głośników pełnopasmowych 

 

 

 

 

 

 

16 

szt 



wymiary nie większe niż :                                                     

długość    48 cm                                                        

wysokość 14 cm                                                              

głębokość 27 cm                                                              

waga do 10 kg                                                                  

skuteczność nie mniej niż 90 dB  SPL 1 W / 1 m 

Mały zestaw ma stanowić niezależny “mały zestaw 

wyrównywany liniowo” - musi jednak być w pełni 

kompatybilny (brzmienie, sterowanie, etc.) z dużym 

zestawem jako element dogłośnienia strefowego, 

minitorowego lub na przykład dogłośnienia środka 

widowni amfiteatru. 

 

Kolumny są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumna basowa 

V-215B 

lub równoważny 

Kolumna basowa typu bas refleks na dwóch głośnikach  

piętnasto calowych z cztero calowymi cewkami o mocy 

nie mniejszej niż 1200 W RMS  . 4 ohm. 

Waga nie więcej niż 80 kg                                      

Wymiary nie większe niż :                                              

długość  106 cm                                                               

wysokość 48 cm                                                                 

głębokość 62 cm                                                              

dolne pasmo przenoszenie nie wyżej niż 35 Hz, 

pokrycie wodoodporną utwardzalną powłoką, 

możliwość montowania uchwytów do spięcia z 

kolumnami systemu liniowego. 

Mały zestaw ma stanowić niezależny “mały zestaw 

wyrównywany liniowo” - musi jednak być w pełni 

kompatybilny (brzmienie, sterowanie, etc.) z dużym 

zestawem jako element dogłośnienia strefowego, 

minitorowego lub na przykład dogłośnienia środka 

widowni amfiteatru. 

 

Kolumny są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szt 4 

 

 

9 

 

 

Procesor sygnałowy 

DSP DPA 260 

lub równoważny 

 Procesor sygnałowy: minimum 2 wejścia,                                                          

minimum 6 wyjść, pięciopasmowe parametryczne 

korektory na wejściach, siedmiopasmowe korektory 

parametryczne na wyjściach, filtry dolno i nisko 

przepustowe funkcja bramki szumów  limiter, delay, 

odwracanie fazy, wejście usb do sterowania  na blisko z 

laptopa, możliwość sterowania na odległość  z laptopa                                     

w pełni programowalny procesor z minimum 24 

pozycjami pamięci 

Mały zestaw ma stanowić niezależny “mały zestaw 

 

 

1 szt 



wyrównywany liniowo” - musi jednak być w pełni 

kompatybilny (brzmienie, sterowanie, etc.) z dużym 

zestawem jako element dogłośnienia strefowego, 

minitorowego lub na przykład dogłośnienia środka 

widowni amfiteatru. 

Procesor sygnałowy jest uzupełnieniem  istniejącego 

na wyposażeniu systemu nagłośnieniowego) 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Wzmacniacz mocy 

1K8 

lub równoważny 

Wzmacniacz z zasilaczem impulsowym o mocy nie 

większej niż 600 W RMS przy 4 obciążeniu 4 ohm y.                                        

Z trzy stopniową regulacją gain na wejściu 2.6  V,1.3 V 

i  0.6 V zabezpieczenia :miękki start, , mutowanie 

sygnału przy włączaniu, ,zabezpieczenie :przed stanami 

nie ustalonymi  przed przegrzaniem, przed prądem 

stałym na wyjściu przed przepięciami w sieci, przed 

przeciążeniem zasilacza,  systemowe zabezpieczenie 

przed przesterowaniem sygnału, system zarządzania 

energią głębokość nie większa niż 31 cm,                                                  

waga nie więcej niż 8 kg                                              

Zniekształcenia harmoniczne (THD) mniej niż 0,05 %                                           

Współczynnik tłumienia więcej niż 500 

Mały zestaw ma stanowić niezależny “mały zestaw 

wyrównywany liniowo” - musi jednak być w pełni 

kompatybilny (brzmienie, sterowanie, etc.) z dużym 

zestawem jako element dogłośnienia strefowego, 

minitorowego lub na przykład dogłośnienia środka 

widowni amfiteatru. 

 

Wzmacniacze  są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

2 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacniacz sp4k 

lub równoważny 

Wzmacniacz z zasilaczem impulsowym   o   mocy nie 

większej niż 1400 W RMS przy 4 obciążeniu 4 ohm y.                                      

Z trzy stopniową regulacją gain na wejściu: 4,0 V, 2,0 

V ,  1,0 V zabezpieczenia :miękki start, , mutowanie 

sygnału przy włączaniu, ,zabezpieczenie: przed stanami 

nie ustalonymi, przed przegrzaniem, przed prądem 

stałym na wyjściu, przed przepięciami w sieci, przed 

przeciążeniem zasilacza,  systemowe zabezpieczenie 

przed przesterowaniem sygnału, system zarządzania 

energią, głębokość nie większa niż 31 cm                                       

waga nie więcej niż 8,5 kg                                           

Zniekształcenia harmoniczne (THD) mniej niż 0,05 % 

Współczynnik tłumienia więcej niż 500 

Mały zestaw ma stanowić niezależny “mały zestaw 

wyrównywany liniowo” - musi jednak być w pełni 

kompatybilny (brzmienie, sterowanie, etc.) z dużym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 szt 



zestawem jako element dogłośnienia strefowego, 

minitorowego lub na przykład dogłośnienia środka 

widowni amfiteatru. 

 

Wzmacniacze są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

12 

Mocowania 

LDVA4 U-FRAME 

LDVA4BF BAR 

FLY 

STATYW 

LDVA4MK 

lub równoważny 

Zestaw mocowań : 

Do zawieszenia grona 8 elementów systemu liniowego   

szt 2 

do osadzenia 4 kolumn na standardowym statywie 

kolumnowym szt 4 

do spięcia 4 kolumn pełnopasmowych z kolumnami 

basowymi szt 4 

 

 

1 kpl 

13 Skrzynie 

transportowe 

Skrzynie transportowe 

Na kolumny pełnopasmowe: 8 uchwytów, kółka  - szt 4 

Na wzmacniacze  z dystrybutorami mocy i zasilaniem - 

szt 2 

1 kpl 

14 Okablowanie 

i akcesoria 

Kable sygnałowe: 

Xlr-Xlr : 30 m. – 1 szt. 

Xlr-Xlr : 15 m  – 2 szt. 

Głośnikowe Speacon – Speacon : 

8m: do kolumn basowych 4 szt. 

18m: 4 żyłowe – do kolum LD V8A – 2 szt. 

26m: 4 żyłowe – do kolumn LD V4A – 4 szt. 

rozdzielnia elektryczna : mufa wejściowa 3x32A,  3x 

230 V,16 A , 2x gniazdo 3x16 A 

1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

KOLUMNA 

LDV12A 12" 

ACTIV 

lub równoważny 

Kolumna monitorowa  12”  500 W RMS   

typ: dwudrożna aktywna 

zakres częstotliwości: 55Hz-19kHz 

moc: 500W 

wzmacniacz: ICE Power 250 ASX2 

głośnik niskotonowy: 12" neodymowy, 3" VC 

głośnik wysokotonowy: 1" neodymowy 1,5" VC 

złącza: input XLR/TRS (combo) output XLR 

obudowa: 15mm sklejka pokryta Dura-Coat LX 

wymiary: 390 x 620 x 368mm 

waga 19,7kg 

kolumny są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

kolumny są uzupełnieniem  istniejącego na 

wyposażeniu systemu nagłośnieniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

4 szt  

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablet 

 

 

 

 

 

 

System operacyjny:  urządzenie mogące 

pracować z konsolą do miksowania dźwięku 

YAMAHA QL 5 – możliwość obsługiwania 

programu YAMAHA STAGE MIX,  

pracujący jedynie w systemie IOS 

Wymiary i masa 

- wysokość: 241,2 mm 

- szerokość: 185,7 mm 

- głębokość: 9,4 mm 

 

 

1 szt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- masa: 652 g 

- pojemność - 16 GB 

- monitor 

- wyświetlacz Retina 

- panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch 

o przekątnej 9,7 cala, z podświetleniem LED i 

błyszczącą powłoką, wykonany w technologii 

IPS 

- Rozdzielczość 2048 na 1536 pikseli przy 

264 pikselach na cal (ppi) 

- Powłoka oleofobowa odporna na odciski 

palców 

- Jednoczesne wyświetlanie informacji w 

wielu językach i zestawach znaków 

Wi-Fi  

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

- Bluetooth 4.0 

Bateria i zasilanie 

Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 

min. 42.5 Wh (do wielokrotnego ładowania) 

- Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB 

podłączony do komputera 

Gniazdo słuchawek stereo mini-jack 3,5 mm 

 

 


