
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO SWZ   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 1 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu do 

projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem min. 5 pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi sprzętu dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu w ramach realizacji 

zadania dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu 

operacyjnego „Rozwój kin Priorytet: Pr.II Cyfryzacja kin”, spełniającego wymagania techniczne, o 

których mowa poniżej. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

2. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej 

LALKA 

1) ilość miejsc: 138 +3 osoby niepełnosprawne 

2) powierzchnia sali 242 m2 

3) szerokość ekranu 740 cm, 

4) wysokość ekranu 320 cm, 

5) powierzchnia kabiny projekcyjnej: 28,1 m2, 

6) długość sali – 1530 cm, 

7) szerokość sali – 1295cm, 

8) odległość projekcyjna (od okienka projekcyjnego do ekranu) – 14,4 m, 

9) ilość rzędów – 10, 

10) ekran typu perełkowego o podwyższonym współczynniku odbicia o wym. 740/320  

11) system dźwięku: Dolby Surround 

3. Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 

i oryginalnie zapakowanego sprzętu, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz posiadającego 

odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne równoważne dokumenty 

dopuszczające do użytku. 

4. Dostarczony sprzęt musi być kompletny i gotowy do uruchomienia i użytkowania bez żadnych 

dodatkowych nakładów po stronie Zamawiającego, musi zostać podłączony i zintegrowany z 

systemami automatyki obecnymi w obiekcie (tj. sterowanie poprzez impulsy zwarciowe) oraz 

połączony z serwerem centralnym w kinie oraz zintegrowany z pozostałymi serwerami kinowymi 

posiadanymi przez Zamawiającego (serwery kinowe Barco ICMP-X oraz Doremi DCP-2K4, oraz 

serwer centralny Synology) umożliwiając transfer treści kinowych, a także ma być dostosowany do 

posiadanego ekranu. 

5. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest budynek Kina DCF (ul. Piłsudskiego 64a 

50-020 Wrocław).  

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

7. Gwarancja min. 2 lata - Wykonawca zobowiązuje się również do przeglądu gwarancyjnego minimum 

raz w roku w okresie trwania gwarancji ( w ramach zamówienia i ceny ofertowej) . W ramach 

gwarancji Wykonawca zapewni również coroczny przegląd gwarancyjny (chyba, że producent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprzętu wymaga  przeglądu częściej) w okresie trwania gwarancji, obejmujący serwis, wymianę 

części zużywalnych i elementów eksploatacyjnych. 

8. Termin dostawy: do 50 dni od dnia zawarcia umowy 

 

Zestaw musi składać się z: 

Pozycja  Ilość  Przedmiot dostawy   

1  2  3  

1  1  Kinowy projektor cyfrowy laserowy w standardzie DCI (4K) 

2  1  Dedykowany serwer kinowy w standardzie DCI 

3  1  
Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł  

(Zamawiający dopuszcza procesor wizyjny wbudowany w serwer)  

4  1  
Dedykowany obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w 

standardzie DCI w formacie SCOPE i FLAT w sali Lalka 

5  1  Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora 

6  1  
Źródło światła o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla 

Sali Lalka przeznaczonej do cyfryzacji 

7 1  Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy 

8  1  Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 

 

 


