Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ
I. Uwagi ogólne.
1. Wszystkie elementy wyposażenia Kina MALTA muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją
i być w pełni zgodne ze standardem DCI oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu potwierdzającego zgodność z w/w standardem.
2. Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb
Sali Audrey Kina MALTA, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów
mają wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.
3. System kinowy obejmuje komponenty funkcjonalnie pokrywające się z poniżej wymienionymi
(Ważne: w celu wykazania niepreferowania któregokolwiek z oferentów dopuszczamy możliwość, iż
wybrany system nie zawiera wszystkich poniższych komponentów – istotne jest, żeby oferowany system spełniał funkcje wszystkich komponentów wymienionych w pkt. 3 tabeli )
II. Opis techniczny poszczególnych urządzeń:
Lp.

Parametry / Warunek wymagany / nie gorszy niż opisany

1

Kinowy projektor cyfrowy – w standardzie DCI o rozdzielczości min 2K i parametrami technicznymi odpowiednimi dla Sali Audrey Kina MALTA.
Odpowiedni serwer kinowy spełniający standardy DCI oraz wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego, pełna diagnostyka zdalna (przez internet) .
Obiektyw – jeden obiektyw zmotoryzowany dedykowany do projektora cyfrowego umożliwiający uzyskanie odpowiedniego formatu SCOPE i FLAT dostosowanego do wymiarów
ekranu oraz odległości projekcyjnej.
Lampa lub inne źródło światła do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy
projekcji cyfrowej zapewniająca jasność obrazu określonego wymaganiami standardu DCI
dla projekcji 2D
Odpowiedni stół do projektora
Dedykowany laptop lub panel sterujący z oprogramowaniem do kontroli, obsługi
i serwisowania zaoferowanego projektora
Dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie sprzętu, urządzeń zgodnie z zaleceniami DCI
wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego i przeszkoleniem pracowników (3 osoby)
w obsłudze zamówionego sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby
wykonawca uczestniczył podczas pierwszej projekcji.

2
3

4

5
6
7

Ilekroć SIWZ opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (należy przyjąć, że każdemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
III. Dodatkowe wymagania:
1.

Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia
Sali Audrey o parametrach: szerokość ekranu- 3,07m, wysokość ekranu 1,80m, odległość
projekcyjna 4,20m, wysokość sali 3,50m, szerokość sali 4,16m.
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2.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem instalacji sprzętu.
Wizja lokalna może odbywać się w godz. 09.00 – 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z osobą odpowiedzialną za kontakty p. Robertem Dorna, tel. 605474499, email: kinomalta@interia.pl.

3.

Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia.

4.

Oferent powinien załączyć do oferty karty katalogowe (w języku polskim) określające parametry techniczne wszystkich oferowanych urządzeń wchodzących w skład oferty.

Okres gwarancji powinien być zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta i powinien
wynosić minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania odbioru końcowego i protokolarnym stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wolny od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na
piśmie a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy
usterek.
6. Oferent powinien posiadać autoryzowany zespół serwisowy w zakresie obsługi i napraw
projektorów cyfrowych lub wykazać się przynajmniej jednym pracownikiem posiadającym
5.

certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania wystawionym przez producenta oferowanego projektora.
7.

Świadczenie przeglądu gwarancyjnego minimum jeden raz w roku w okresie gwarancji
/w ramach zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego/.

8.

Czas reakcji serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w
okresie gwarancji w ciągu 24 godzin od powiadomienia.

9.

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 5 lat od upływu gwarancji.
Czas dostępu do serwisu nie dłuższy niż 24 godziny.

10.

Zamawiający zastrzega sobie uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u
Zamawiającego.

11.

Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi i
atesty w raz z dokumentacją techniczną zainstalowanego sprzętu w języku polskim.

Strona 2 z 2

