Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranu kinowego na potrzeby kina
TEATR w Sieradzu.
I.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający wymaga dostawy, montażu oraz uruchomienia ekranu kinowego
o wymiarach 7,50 m x 5,50 m:
− elektrycznie zwijanego do kasety metalowej,
− wykonanego z materiału odpowiedniego dla systemów polaryzacyjnych 3D,
o podwyższonym współczynniku odbicia, perforowanego.
2. Ekran musi być dostosowany do systemów pasywnych polaryzacyjnych 3D
współpracujących z okularami 3D „jednorazowego” użytku.
Przygotowanie oferty winno zostać poprzedzone oględzinami miejsca montażu w/w
sprzętu.

II. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczony ekran kinowy ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany w 2016 roku.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony ekran
kinowy oraz zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany ekran.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego
protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wymienić ekran, który uległ awarii na nowy o
parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych
napraw.
5. Dostarczony ekran kinowy musi posiadać:
a)
deklarację zgodności CE,
b)
instrukcję i certyfikat w języku polskim.
c)
musi być oznakowany przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

III. Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na
swój koszt i ryzyko na adres Zamawiającego: 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 19.
2. Dostawa i montaż przedmiotu umowy obejmuje: transport do siedziby
Zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku oraz wniesienia przedmiotu
zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,
montaż oraz uruchomienie.
3. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi dostarczonego ekranu musi odbyć się w
dniu jego montażu.
4. Wykonawca, wraz z dostawą przedmiotu umowy, dostarczy i wyda Zamawiającemu
m.in.: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia oraz wszelkie
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inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z ekranu kinowego
zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w
języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem (sporządzonym przez
Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia,
Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje
w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny
koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez
Zamawiającego.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu – Dyrektorowi SCK gotowość dostarczenia
ekranu kinowego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną
datę jego dostarczenia i montażu.

IV. Informacje dodatkowe
Informacja o sali kinowej:
1. Ilość miejsc – 297
2. Powierzchnia – 275,56
3. Powierzchnia kabiny projekcyjnej 13,40

Informacja o nagłośnieniu sali kinowej:
Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego
sprzętem nagłośnieniowym.
1. system dźwięku – dolby stereo surround 5.1
2. głośniki zaekranowe JBL 4 szt.+ subwoofer.

