
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO SWZ   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem ekranu projekcyjnego wraz maskownicą 

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.I Modernizacja 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 

WARSZAWA  

1) ilość miejsc: 244 +5 osoby niepełnosprawne  

2) powierzchnia sali 365 m2  

3) szerokość ekranu 1520 cm,  

4) wysokość ekranu 615 cm,  

5) powierzchnia kabiny projekcyjnej: 28,1  m2,  

6) długość sali – 1854 cm,  

7) szerokość sali – 1985cm,  

8) odległość  projekcyjna (od okienka projekcyjnego do ekranu) – 18,5 m,  

9) ilość rzędów – 13,   

10) ekran biały perełkowy o wym. obrazu 1470/580 (posiadany obecnie przez Zamawiającego)  

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. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż dotychczasowego ekranu wraz z maskownicą 

oraz wymiana linek do maskownicy oraz przegląd systemu maskownic ruchomych. Dostarczony 

ekran musi być kompatybilny z działającym na Sali projektorem SP4 K-20 z systemem 3D. 

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

dodatkowych nakładów po stronie Zamawiającego. 

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

50-020 Wrocław).   

7. 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.   

8. Gwarancja min. 2 lata. 

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

 

WYMAGANIA: 

➢ ekran srebrny, perforowany o poprawionych parametrach odbicia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ umożliwiający wykorzystanie polaryzacyjnego systemu 3D z okularami jednorazowego użytku 

posiadanymi przez Zamawiającego 

➢ maksymalny współczynnik odbicia 1.8 

➢ zawinięte i zaoczkowane brzegi ekranu 

➢ średnica otworu perforacji nie większa niż 1mm, perforacja stanowi co najmniej 4% powierzchni 

➢ minimalny kąt połowicznego odbicia HGA>30 

➢ maskowanie ekranu stałe oraz ruchome wykonane z materiału trudnozapalnego wg normy PN 

EN 1101:1999/A1: 2006: lub równoważnej 

➢ maskowanie ruchome wykonane z materiału neutralnego akustycznie 

➢ kompatybilne z projektorem posiadanym przez Zamawiającego SP4 K-20 z systemem 3D 

 

 

 


