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Nr sprawy: IKOŚ. 271.13.2022 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

 

Pleśna 16 sierpnia 2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn."Modernizacja budynku Centrum Kultury w 

Pleśnej" 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Zarówno w projekcie, jak i w przedmiarze jako projektor główny do funkcji kinowej 
zastosowany jest projektor typu Sony VPL-VW5000ES. Projektor ten lub wszystkie tego typu 
NIE SĄ projektorami kinowymi. Projekcja kinowa jest możliwa wyłącznie z projektorów 
zgodnych ze specyfikacją DCI (organizacja określająca standardy kina cyfrowego założona 
przez wszystkie wytwórnie filmowe). Wszystkie urządzenia zgodne ze specyfikacją wymienione 
są na stronie: https://www.dcimovies.com/compliant_equipment/ 
- Projektowany projektor jest projektorem multimedialnym, a nie kinowym. 
- Projektowany projektor jest przeznaczony do użytku domowego, a nie komercyjnego. 
- Nie będzie żadnej możliwości, aby na projektowanym projektorze odtworzyć pliki DCP, które 
są wykorzystywane w cyfrowej projekcji kinowej. 
- Nie będzie żadnej możliwości zagrania filmów wchodzących do dystrybucji kinowej. 
- Projektowany projektor może odtworzyć jedynie materiały np. z dysków Bluray lub ze 
streamingu, co z zasady nie daje dostępu do premier. Odtwarzanie z dysków Bluray wiąże się z 
uciążliwym pozyskiwaniem licencji do publicznych odtworzeń, a odtworzenia publiczne ze 
streamingu mogą być nielegalne. W takim wypadku praktycznie niemożliwe będzie biletowanie 
jakichkolwiek seansów, a co za tym idzie taka inwestycja nie ma żadnego uzasadnienia 
ekonomicznego. 
- Projektowany projektor ma również za słabą jasność, aby wykorzystywać go do celów innych 
niż projekcje filmowe. 
Sugeruję zmianę zapisów i wprowadzenie wymogu: „projektor kinowy zgodny ze standardem 
DCI z laserowym źródłem światła o żywotności co najmniej 50.000 godzin o jasności co 
najmniej 9.000 lumenów z wbudowanym serwerem kinowym zgodnym z DCI”. 
Zwracam szczególną uwagę na to, że projektor DCI jest praktycznie w takiej samej cenie, co 
projektowany projektor multimedialny, a umożliwia profesjonalne projekcje kinowe, w tym 
premierowe odtworzenia wszelkich kinowych nowości, co umożliwi Państwu zarabianie na 
projekcjach i spowoduje, że obiekt stanie się użyteczny. 
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Wyjaśnienie: 

Należy wprowadzić zmianę w zapisie na: 
 
Projektor kinowy zgodny ze standardem DCI z laserowym źródłem światła o żywotności co  
najmniej 50.000 godzin o jasności co najmniej 9.000 lumenów z wbudowanym serwerem 
kinowym zgodnym z DCI. 
 
 

Pytanie 2 

Projektowany system nagłośnienia oparty jest o urządzenia z dziedziny kina domowego, a nie o 
urządzenia stosowane w kinie. Zaprojektowany system nagłośnienia Atmos nie jest zgodny z 
kinowym systemem Atmos, który do prawidłowego działania wymaga procesorów dźwięku 
produkcji Dolby oraz wymaga uzyskania od firmy Dolby akceptacji projektu sali oraz 
zastosowania zatwierdzonych przez Dolby głośników. Instalacje systemu Dolby Atmos 
przystosowane do kina to koszt około miliona złotych, co znacznie przekracza możliwości 
finansowe Inwestora.  
- Zaprojektowany system Atmos jest oparty na procesorze i głośnikach z dziedziny kina 
domowego, a nie kina cyfrowego.  
- Zaprojektowany system Atmos nie będzie działał z projektorem cyfrowym DCI. 
- Zaprojektowany system Atmos umożliwi wyłącznie odtwarzanie treści multimedialnych np. z 
płyt Bluray lub ze streamingu, których publiczne odtwarzanie może być nielegalne 
- Zaprojektowany system Atmos nie posiada akceptacji firmy Dolby, więc nie może być 
zastosowany do projekcji kinowych. 
Sugeruję zmianę polegającą na usunięciu wymogu zastosowania systemu Atmos (system 
dostosowany do kina jest zbyt drogi, a system multimedialny jest całkowicie nieprzydatny do 
obiektu użyteczności publicznej). Sugeruję wprowadzenie zapisu: „System nagłośnienia 
kinowego w standardzie Dolby 7.1 przy zastosowaniu procesora dźwięku kinowego 
współpracującego z projektorem kinowymi DCI” 

Wyjaśnienie:  

Należy wprowadzić zmianę w zapisie na: 
 
System nagłośnienia kinowego w standardzie Dolby 7.1 przy zastosowaniu procesora dźwięku 
kinowego współpracującego z projektorem kinowymi DCI. 
 
Pytanie 3 

Głośniki, które zostały użyte w projekcie kina nie są wystarczające do profesjonalnych 
zastosowań kinowych. Głośniki frontowe są zbyt słabe i zaprojektowane z złych miejscach, 
głośniki surround zaprojektowane są w złych miejscach, głośnik efektowe tylne zaprojektowane 
są w złych miejscach, głośniki dla systemu Atmos są zbędne (zgodnie z wyjaśnieniami z 
poprzedniego pytania).  
Głośniki kinowe główne i basowe powinny być umieszczone za ekranem, aby najwierniej 
odwzorować dźwięk. Umieszczenie ich w obudowach w podeście sceny ograniczy ich 
funkcjonalność, gdyż fotele będą zakłócały i zasłaniały rozpraszanie się dźwięku.  
Sugeruję wykreślenie wymienionych w projekcie i w przedmiarze głośników i dodanie zapisu, że 
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„Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt instalacji nagłośnienia kinowego oraz 
zaproponuje odpowiednie urządzenia, które będą spełniały wytyczne Dolby odnośnie 
nagłośnienia sal kinowych” 
 
Wyjaśnienie: 
 
Należy wprowadzić zmianę w zapisie na: 
 
Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt instalacji nagłośnienia kinowego oraz 
zaproponuje odpowiednie urządzenia, które będą spełniały wytyczne Dolby odnośnie 
nagłośnienia sal kinowych. 
 
 
Pytanie 4 

W związku z tym, że w systemach kinowych nagłośnienie frontowe umieszczone jest za 
ekranem wymagane jest stosowanie powierzchni projekcyjnej z perforacją, która umożliwia 
emisję dźwięku zza ekranu. Proszę o wprowadzenie zapisu, że wymagany jest ekran z 
perforacją akustyczną dla systemu audio. 
 
Wyjaśnienie: 
 
Należy wprowadzić zmianę w zapisie na: 
 
Wymagany jest ekran z perforacją akustyczną dla systemu audio. 
 
 
 

Zatwierdził 

/  Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 
Otrzymują: 

 
1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 

 

 

 

 

 

 
 


