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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były dopasowane do warunków kabiny projekcyjnej 
oraz warunków projekcji w sali kinowej nr 1 w Kinie Praha w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 
26. 
Szczegółowe warunki kabiny projekcyjnej zostały przedstawione poniżej: 

1) powierzchnia kabiny projekcyjnej 45,54 m2, 
2) okienko projekcyjne o wym. netto 57 cm x 35 cm,  
3) dolna krawędź szklenia okienka 88 cm od poziomu posadzki w pomieszczeniu, 
4) przyłącze elektroenergetyczne zakończone gniazdem CEE 32A 3P 230V oraz niezależne gniazdo 

10A 2P+Z 230V dla urządzeń peryferyjnych, 
5) odległość projekcyjna wynosi ~18,5 m (środek ekranu – okienko = 18,2 m + 0,3 m dystans 

do obiektywu projektora). 
Szczegółowe warunki projekcji w sali kinowej nr 1 w kinie Praha zostały przedstawione poniżej: 

1) powierzchnia sali: 223,6 m2, liczba miejsc: 134, 
2) system nagłośnienia: procesor kinowy cyfrowy Dolby typ CP650D, Zaekranowa kolumna 

głośnikowa KCS, model S-801 oraz C-215P, zestaw głośnikowy dookólny efektowy (surround), 
KCS model SR-10, zestaw głośnikowy kanału subbasowego/efektowego: KCS model C-218A, 
wzmacniacze mocy CSA 802, CSA 1102, CSA 1402, 

3) ekran kinowy Harkness Spectral 240, gain 2,4; ekran perforowany, srebrny; szerokość ekranu 
10 m; wysokość ekranu 5,8 m. 

W tabeli poniżej przedstawiono minimalne warunki oraz parametry poszczególnych urządzeń 
składających się na przedmiot zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Minimalne warunki oraz parametry 
wymagane przez Zamawiającego 

1. Kinowy projektor cyfrowy 1 szt. - standard DCI  
- laserowe źródło światła 
- rozdzielczość 4K 

2. Serwer kina cyfrowego 1 szt. - standard DCI 
- współpracujący z dostarczonym projektorem 
kinowym 
- minimum 3,8 TB pamięci wewnętrznej 

3. Obiektyw projekcyjny 1 szt. - kompatybilny z dostarczonym projektorem 
kinowym 
- umożliwiający uzyskanie formatów kinowych 
w standardzie DCI 

4. Procesor wizyjny (skaler) 1 szt. - do obsługi sygnałów wizyjnych z innych 
źródeł 

5. Lampa/źródło światła 1 szt. - lampa/źródło światła o odpowiedniej mocy 
dla projekcji cyfrowych, dla sali przeznaczonej 
do cyfryzacji 

6. Panel sterujący 1 szt. - panel sterujący (komputer/TouchPanel) 
do obsługi projektora 

7. Platforma (stolik pod zestaw 
cyfrowy) 

1 szt. - dedykowana platforma (stolik) montażowa 
- kompatybilna z dostarczonym zestawem 
cyfrowym 

8. Dostawa, montaż i pierwsze 
uruchomienie 

1 kpl. - dostawa obejmująca transport wszystkich 
części zamówienia oraz jego rozładunek 
osobistym staraniem i na koszt własny 
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do kabiny projekcyjnej w sali kinowej nr 1 
w Kinie Praha w Warszawie (03-719) przy 
ul. Jagiellońskiej 26 
- montaż wszystkich części zamówienia 
- wykonanie niezbędnych regulacji, strojenia 
kalibracji, w tym strojenie dźwięku 
- dokonanie pierwszego uruchomienia 
wszystkich urządzeń w obecności 
pracowników zamawiającego 


