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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Organów cyfrowych  50 głosowych, 3 manuałowych, z klawiaturą nożną, regulowaną 
ławą oraz nagłośnieniem zewnętrznych minimum 6 kanałowym plus minimum dwoma kanałami basowymi o łącznej mocy wzmacniaczy 
minimum 500 W RMS, o wymaganiach zgodnych z niniejszym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 5 do SIWZ.  
 
2. Instrument objęty niniejszym zamówieniem powinien być w 100% sprawny, bez uszkodzeń, kompletny i gotowy do pełnego 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Instrument oraz nagłośnienie muszą posiadać kable i końcówki/wtyczki 
zasilające zgodne ze standardami i wymaganiami obowiązującymi na terenie RP. 
 
3. Instrument musi pokrywać swoim brzemieniem całą widownię estradę oraz balkon Sali Koncertowej Warmińsko-Mazurskiej 
Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 1.  
Instrument powinien posiadać opakowanie/futerał twardy – case – do transportu - spełniające Europejskie rygory/normy transportu 
lotniczego. 
 
4. Wymagany okres gwarancji instrumentu nie może być krótszy niż 3 lata od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
  
Kod CPV 
37315000-9 Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami elektrycznymi 
39113300-0 Ławy 
37321600-0 – Pokrowce i futerały na instrumenty muzyczne 
 
5. Wymagane parametry techniczne organów cyfrowych: 
Trzy klawiatury -manuały – 5 oktawowe (C-c4) 
Wszystkie manuały powinny imitować trakturę organów mechanicznych 
Klawiatura nożna - pedałowa - minimum 30 klawiszy (pedałów) (C-f1)           
Klawiatury manuałowe wykonane z materiału imitującego kość słoniową 
Klawiatury pedałowe wykonane z drewna 
Podświetlane klucze rejestrowe (uruchamiane mechanicznie) 
Wymiary kontuaru szerokość160-175 cm; wysokość 125-135 cm; głębokość 105-130 cm (z klawiaturą nożną) 
Kontuar wykonany na wzór organów piszczałkowych o trakturze mechanicznej z kluczami rejestrowymi po prawej i lewej stronie 
klawiatury 
Kolor instrumentu jasny dąb, jawor 
Stół gry zamykany roletą wraz zamkiem na klucz 
pulpit z regulacją wysokości, składany do transportu 
Ława z regulowaną wysokością siedziska.  
Siedzisko ławy z naturalnego drewna. 
Oświetlenie pulpitu, klawiatur –manuałów i pedału 
Liczba głosów –registrów - minimum 50 
Minimum 2 głosy 32’ 
Minimum 4 głosy językowe 32’, 16’, 8’, 4’ w sekcji pedałowej 
Minimum jeden głos językowy w każdym manuale. 
Minimum jeden głos 16’ w manuale I i II. 
Minimum 3 głosy alikwotowe 
Minimum 3-5 historycznych temperacji głosów m.in. Werckmeister, Vallotti, Pythagorian, Kirnberger  
Transpozycja w zakresie -5/+5 
Płynne strojenie w zakresie 415-460 Hz 
Gniazdo USB do zapisu na przenośnej pamięci registracji (rejestracja utworów) 
Stereofoniczne Gniazdo słuchawkowe 
Gniazdo liniowe Output, Input 
Gniazdo MIDI 
Połączenia: II-I, III-I, III-II, II-III, I-P, II-P, III-P. 
Wolne kombinacje 
2 pedały ekspresji ( do manuału II i III) w pełni imitujące efekt otwierania i zamykania szafy ekspresyjnej tzw. „żaluzji” w organach 
piszczałkowych 
Pedał Crescendo 
Efekt symulacji ciśnienia w piszczałce 
Minimum 4 rodzaje pogłosu (reverb) 
Nagłośnienie zewnętrzne minimum 8 kanałów w tym 2 kanały basowe o łącznej mocy wzmacniaczy min. 500 W  
Parametry techniczne kolumn głośnikowych: 
-kolumny szerokopasmowe o mocy minimum 100 W RMS każda 
-pasmo przenoszenia minimum 60Hz-20kHz 



-skuteczność minimum 91dB SPL @ 1W/1m 
-impedancja 8Ω 
-kolumna basowe o mocy minimum 200W RMS każda 
-skuteczność minimum 88dB SPL @ 1W/1m 
-impedancja 8Ω 
 
Ilość kolumn musi być dopasowana do ilości kanałów i mocy wzmacniaczy. 
Dopuszcza się rozwiązanie, w którym kolumny głośnikowe szerokopasmowe będą miały różne parametry techniczne, przy czym maksymalnie 1/3 ilości 
kolumn może mieć moc nie mniejszą niż 50W RMS i pasmo przenoszenia minimum 100Hz – 20kHz. W takiej sytuacji odpowiadająca im ilość kolumn 
głośnikowych musi mieć moc minimum 150W RMS i pasmo przenoszenia minimum 40Hz – 20kHz. 
 
Wykończenie kolumn w kolorze czarnym z siatką ochraniająco–maskującą w kolorze czarnym lub ciemnym granatowym. 
150W RMS i pasmo przenoszenia minimum 40Hz – 20kHz. 
 
 
System rozdzielenia głosów i przypisywania ich do poszczególnych kanałów audio dla wszystkich głosów, odzwierciedlający dźwięk tradycyjnych 
organów piszczałkowych. 
 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 
 
 


