
Ogłoszenie nr 500004280-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.  

Pałac Kultury Zagłębia: Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej do sali teatralnej Pałacu 

Kultury Zagłębia w ramach przedsięwzięcia „Cyfryzacja Sali Teatralnej w Pałacu Kultury 

Zagłębia” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 614316-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Pałac Kultury Zagłębia, Krajowy numer identyfikacyjny 24081540800000, ul. Plac 

Wolności  1, 41300   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 622 061, e-

mail sekretariat@palac.art.pl, faks 322 622 603.  

Adres strony internetowej (url): www.palac.art.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytucja kultury  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej do sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w ramach 

przedsięwzięcia „Cyfryzacja Sali Teatralnej w Pałacu Kultury Zagłębia” dofinansowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – 

Cyfryzacja  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

2491/DZP/2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej, która obejmuje: • 

zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego do projekcji 2D i 3D 

w systemie pasywnym oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów – 5 osób) 

w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, • zakup, dostawę, montaż i zestrojenie cyfrowego 

procesora dźwięku, wzmacniaczy mocy wraz z zestawem głośników, monitorem kontrolno-

odsłuchowym oraz automatyką do sterowania złączem zdalnym szafy audio między 



zapleczem sceny, a kabiną kinooperatora, • zakup, dostawę, montaż i uruchomienie extendera 

sygnału HDMI, odtwarzacza BD/DVD oraz skalującego przełącznika wieloformatowego 

(HDMI, VGA) • zakup biblioteki filmowej – serwera wraz z montażem i instalacją, • 

wykonanie wraz z dostawą podpięcia rury wentylacyjnej do istniejącego przewodu 

wentylacyjnego odprowadzającego ciepło znad projektora cyfrowego oraz wykonanie okna 

projekcyjnego wraz z montażem rolet w kabinie kinooperatora, 2.Zamawiający wymaga 

dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie 

zapakowanych urządzeń, które nie były przedmiotem wystaw i prezentacji. W przypadku 

stwierdzenia, że dostarczone elementy urządzeń nie spełniają powyższych wymogów, 

Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 

odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia urządzeń nowych, wolnych od wad. 

Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 3.Oferowany przedmiot zamówienia musi 

posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty – dostarczone wraz z kartami 

gwarancyjnymi. 4.Wykonawca zapewnieni termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 

liczone od daty podpisania protokołu odbioru, czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię nie 

dłuższy niż 48h. 5.Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy zapewnia 

przez okres gwarancji, przeglądy gwarancyjne, co najmniej jeden przegląd w roku. 

Wykonawca zapewnia, że naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 6.Wykonawca zainteresowany realizacją 

zamówienia, ma możliwość dokonania wizji lokalnej Sali Teatralnej w Pałacu Kultury 

Zagłębia, Plac Wolności 1, /41-300/ Dąbrowa Górnicza. Wizja lokalna jest zalecana do 

dobrania odpowiedniego projektora cyfrowego, obliczenia ogniskowej obiektywu i mocy 

lampy dla projekcji trójwymiarowej na ekranie. Osobą do kontaktu w sprawie ustalenia 

terminu dokonania wizji lokalnej jest Grzegorz Drygała tel. 608-364-020 lub 32 733 88 15. 

7.Przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.3.1 został szczegółowo określony w 

Załączniku Nr 2 Specyfikacji technicznej. 8.Rozwiązania równoważne • Wskazane w SIWZ 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 

charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, są 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny” • Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu 

zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. • Opisując 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. • 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. • Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na 

etapie badania złożonych ofert.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 38652000-0 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  



nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 370298.80  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka jawna  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 167  

Kod pocztowy: 93-120  

Miejscowość: Łódź  

Kraj/woj.: łódzkie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 455467.52  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 455467.52  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 455467.52  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


