TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE

Zakopane, dnia 12 grudnia 2016 r.

„SOKÓŁ”
34-500 Zakopane, ul. Orkana 2

Wszyscy

przetargu nieograniczonego na dostawę i montaŜ urządzeń nagłaśniających , ekranu
oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem .
dotyczy :

W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub
Pzp”) zamawiający uprzejmie informuje, Ŝe dokonuje modyfikacji siwz na dostawę i
montaŜ urządzeń nagłaśniających , ekranu oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej
kina „Sokół” w Zakopanem w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
W wyniku dokonanej modyfikacji przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie :
3. Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego
sprzętu do projekcji cyfrowych zgodnego ze standardami DCI w powstającej Sali studyjnej
Kina „Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a w ramach zadania współfinansowanego z
programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zdania tj.
Zadanie 1 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego dostosowanego do
projekcji 2D
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera załącznik nr 1 do siwz.
Zadanie 2 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 1a do siwz.
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Zamawiający informuje ,Ŝe przedmiot zamówienia kaŜdego z zadań musi być
dostosowany do wymiarów warunków i wyposaŜenia Sali kinowej kina studyjnego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a.
Parametry sali kinowej :
- długość sali kinowej – 13,5 m
- długość sali kinowej od ekranu do projektora ok. 8,5 m
- szerokość sali kinowej – 4,25 m

Zamawiający informuje, że salę powstającego kina studyjnego celem dokonania
swoich pomiarów można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z
Panią Agatą Jandurą -nr telefonu: 508 290 701 .
Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie
nowego nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty(
maja być dostarczone zamawiającemu wraz z kartami gwarancyjnymi) być zamontowany(
przytwierdzony) i gotowy do pracy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych
nakładów pracy i kosztów. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje
także przeprowadzenie rozruchu dostarczonego sprzętu.
Cena oferty ma uwzględniać koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym
koszty przeprowadzenia co najmniej raz w roku przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego, innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, że oferowany
asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych ,jakościowych,
funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający uprzejmie przypomina ,że zgodnie z art. 30 ust.5
ustawy to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
Termin gwarancji każdorazowo ulegnie przedłużeniu w przypadku zgłoszenia
reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia na piśmie a zakończony dniem odbioru
( zamawiający nie dopuszcza odbioru poza terenem miasta Zakopane) przedmiotu
wolnego od wad czy też usterek.
Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w zakresie danego zadania zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu protokolarnego odbioru :karty gwarancyjne oraz
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instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
( wszystkie dostarczane dokumenty musza być w języku polskim).
W przypadku wystąpienia wad i usterek dostarczonego i zamontowanego sprzętu w
okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie –w ciągu 24
godzin a w przypadku poważniejszych wad i usterek – nie później jednak niż w terminie do
14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego( faks, mail) zgłoszenia
przez
zamawiającego usterki urządzenia , w przeciwnym razie wykonawca będzie zobowiązany do
wymiany urządzenia na nowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje ,Ŝe w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
uŜyte zostały
w opisie
wymagań technicznych dostarczanych urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie , Zamawiający
informuje, iŜ zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy techniczne
powinny posiadać dostarczane urządzenia. Zamawiający dopuszcza
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca moŜe, przy pomocy innych
dokumentów wykazać, Ŝe oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm
lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

38653400-1 ekrany projekcyjne
30233153-8 -urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych
dysków wideo (DVD)

Tym samym modyfikacji podlegają załączniki do siwz .

Załącznik nr 1 – wykreśla się
Załącznik nr 1a otrzymuje nr 1 i brzmienie :

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1
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Zadanie 1 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego, białego matowego,
dostosowanego do projekcji 2D
rama ekranowa stała, aluminiowa z maskowaniem stałym (materiał trudnopalny), materiał
ekranowy biały mat z mini perforacją o wymiarach:
wysokość 1,5m, szerokość 3,6m (podane wymiary są powierzchnią dla całkowitego obrazu,
należy dodać powierzchnię ekranu w celu zamaskowania) oraz montaż zespołu ekranowego

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.

Załącznik nr 1b otrzymuje nr 1a i brzmienie:
Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a

Zadanie 2 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY
Odtwarzacz Blu-Ray ma spełniać poniższe wymagania techniczne:
1) Odtwarzane płyty: (Blu-ray Disc, DVD, CD, urządzenia USB [mass storage class] AVCHD
format
2)Formaty dysków :
-Blu-ray Disc: BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE
-DVD: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW
-CD: CD, CD-R, CD-RW, DTS Music Disc (DTS Audio CD, 5.1 Music Disc), HDCD, Super Video
CD (SVCD), Video CD (VCD)

3)Obsługiwane formaty plików :
-Video: .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .wmv
-Subtitles: .ass, .smi, .srt, .ssa, .sub
-Audio: .ape, .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .wma
-Picture: .gif, .jpg (or .jpeg), .png
4)Obsługiwany system plików :
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-FAT16, FAT32, NTFS
-USB drive (mass storage class) < 2 TB
5)Parametry Wideo :
-Resolutions Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
-Aspect Ratios 16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox
-System NTSC, PAL, Multi (if supported by TV)
-HDMI Color Space: RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr 4:2:2
-Output: HDMI > v1.4 (3D), HDCP 1.4
6)Dekodowanie:
-Video: DivX 3, 4, 5, 6; DivX HD; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; MPEG-4 AVC (H.264); VC-1
(Windows Media Video); Xvid
-Audio: AAC; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS Digital Surround; DTS-HD;
WMA

7)Dźwięk -Analogowe wyjścia dźwięku
-Poziom wyjściowy (symetryczny XLR): +4 dBu = +1.786 dBV
-Poziom wyjściowy (niesymetryczny RCA): +6 dBV

8)Cyfrowe wyjście dźwięku :
-Output Level (coaxial): 0.5V, 75Ω
-Signal Format: AES/EBU

9)Dźwięk wielokanałowy :
-DTS-Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD,
Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (7.1ch)

10)Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB)
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11)Odstęp sygnału od szumu: > 100 dB (A-weighted)
12)Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0.05%
13)Zakres dynamiki: > 100 dB (A-weighted)
14)Headroom: 6 dB
15)Separacja kanałów: > 90 dB

16) Złącza:
-(2) XLR (L/R, symetryczne)
-(2) RCA (L/R, niesymetryczne)
-(8) RCA (7.1 niesymetryczne – dźwięk wielokanałowy)
-(1) SPDIF cyfrowy dźwięk
-(1) HDMI dźwięk + wizja
-(1) RJ-45 LAN port
-(1) 9-pin D-Sub RS-232C
-(1) IEC - zasilanie
17)sterowanie
a)za pomocą pilota podczerwieni
b)za pomocą protokołu RS232 :
-9-pin D-Sub, RS-232C
-tryb: Full duplex
-Baud Rate: 9600 or 38400 bps (selectable)
c)Poprzez sieć LAN:
-LAN port
-Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps)
18)Warunki działania
-Temperatura pracy: ( zakres minimalny to 5 – 35 °C)
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-Wilgotność 25 – 85%, bez kondensacji
19)Zasilanie:
-Złącze IEC
-Napięcie: 100–240 VAC, 50/60 Hz
-Pobór nie większy niż : 20 W , < 0.5 W w trybie standby

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na Blu Ray gwarancji nie krótszej niż
24 miesiące
Modyfikacja siwz - pkt.4
4.Oferty częściowe

4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 2
4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na oba lub wybrane zadanie.

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia :
termin po modyfikacji – do 28 lutego 2017 r.

Zamawiający mając na celu umożliwienie wykonawcą przygotowanie oferty
zgodnej z dokonanymi modyfikacjami przedłuża termin składania ofert na
dzień 03 stycznia 2017 r. godzina 10:00
Oferty należy składać w Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2

w
godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do 20ºº a w dniu w którym
upływa termin składania ofert tj.

03 stycznia 2017 r. w godz od 9ºº do 10ºº

W załączeniu wersja siwz po dokonanej modyfikacji.

Z poważaniem
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
Gniazdo w Zakopanem
dh Stanisław Marduła
7

8

