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OPIS  TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

I. Uwagi ogólne.
Wszystkie  elementy wyposażenia  kina  Bułgarska  19  muszą  być   objęte  co  najmniej  2  letnią
gwarancją i być w pełni zgodne ze standardem DCI oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu
potwierdzającego zgodność z w/w  standardem.

Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb
kina  Bułgarska  19, jak  również  w  skład  wymaganych  przez  zamawiającego  zestawów  mają
wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.

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 tech-
nicznymi odpowiednimi dla sali kinowej Bułgarska 19.

2 Odpowiedni serwer kinowy  spełniający standardy DCI oraz wymogi bezpieczeństwa mate-
riału cyfrowego, pełna diagnostyka zdalna (przez internet) . 

3 Obiektyw – jeden obiektyw zmotoryzowany dedykowany do projektora cyfrowego umożli-
wiający uzyskanie odpowiedniego formatu SCOPE i FLAT dostosowanego do wymiarów 
ekranu oraz odległości projekcyjnej.

4 Lampa lub inne źródło światła do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy
projekcji cyfrowej zapewniająca  jasność obrazu określonego wymaganiami standardu DCI 
dla projekcji 2D 

5 Odpowiedni stół do projektora
6 Dedykowany laptop lub panel sterujący z oprogramowaniem do kontroli, obsługi               

i serwisowania zaoferowanego projektora
7 Procesor wizyjny – skaler odpowiedni dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł
8 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.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towaro-
wy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materia-
łów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że za-
gwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego
określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gor-
szych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
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