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CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

1. Podstawy formalne 

Projekt wykonawczy ekspozycji stałej w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 – Adaptacja 

zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku 

Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej, na 

podstawie : 

- umowy nr 64/GPN/VI/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku 

- wytycznych Inwestora zawartych w załączniku nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia 

ogłoszonego w dniu 25.05.2017 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 

- opracowania pt. „PROJEKT KONCEPCYJNY EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ i KULTUROWO-

HISTORYCZNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWEJ OFICYNY i DAWNEJ WOZOWNI NA TERENIE PARKU 

DWORSKIEGO HR. WODZICKICH W PORĘBIE WIELKIEJ” opracowany przez firmę „Gringo 

Architektura Krajobrazu – Marta Chrząszczyk  

- inwentaryzacji wnętrz oraz ich stanu na dzień zakończenia prac projektowych 

 

Opis pomieszczeń przeznaczonych na ekspozycję i uwarunkowania architektoniczne 

Ekspozycja edukacyjna jest zlokalizowana w piwnicach dawnej oficyny dworskiej hr. Wodzickich i zajmuje 

powierzchnię całkowitą 205 m2. Ekspozycja podzielona jest na następujące pomieszczenia: 

- Hol/Recepcja o powierzchni 31 m2 

- Toaleta (wyłączona z zakresu opracowania) 

- Sala edukacyjna o powierzchni 48 m2 ze sklepieniem kolebkowym o wysokości kulminacji 3,10 m. 

- Sala ekspozycyjna nr 1 – Olszyna górska o powierzchni 28m2 

- Sala ekspozycyjna nr 2 – Buczyna karpacka o powierzchni 20m2 

- Sala ekspozycyjna nr 3 – Ssaki drapieżne o powierzchni 20m2 

- Sala ekspozycyjna nr 4 – Bór świerkowy o powierzchni 28m2 

- Sala ekspozycyjna nr 5 – Polany reglowe o powierzchni 30m2 

Wysokość pomieszczeń ekspozycyjnych to około 4,15m. 

Pomieszczenia posiadają gotową podłogę z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym i wypustami 

elektrycznymi dla zasilania urządzeń oraz wypustami oświetlenia (według odrębnej dokumentacji). Sufity 

wykończone są tynkiem i pomalowane na kolor biały. Ściany wykonane z miejscowego kamienia są 

odrestaurowane, kamień uzupełniony. W budynku wykonano pionowe ciągi wentylacyjne dla wentylacji 

grawitacyjnej w każdym pomieszczeniu. Ciągi wentylacyjne obudowane są tynkiem i fragmentami płyt GK 

pomalowane farbą emulsyjną w kolorze białym.  
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Zakres wystawy obejmuje tematykę przyrodniczą objętą programem Ośrodka Edukacyjnego  
Gorczańskiego Parku Narodowego pt. „Gorce – europejskie dziedzictwo przyrody – poprzez poznanie i 
zrozumienie do skutecznej ochrony”.  W poszczególnych salach (strefach) prezentowane będą 
ekosystemy Gorców. Wystawa wykorzystuje istniejący układ funkcjonalny wnętrz i istniejącą 
infrastrukturę techniczną. 
Rozwiązania na wystawie przewidziane są również dla osób z niepełnosprawnościami: z dysfunkcją 
wzroku, słuchu i poruszających się na wózkach oraz dla zwiedzających posługujących się językami: 
polskim i angielskim. 
 

2. Opis założeń i celów edukacyjnych 

 

Ekspozycja przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego w dawnej oficynie dworskiej umożliwi 

Zwiedzającym zapoznanie się z najważniejszymi i najcenniejszymi elementami środowiska naturalnego 

chronionego w parku narodowym. Zadaniem jej jest także wyjaśnianie procesów i specyfiki 

funkcjonowania ekosystemów, zwracanie uwagi na procesy zachodzące w przyrodzie, które nie zawsze 

są widoczne podczas tradycyjnej wędrówki i zachęcanie do ich obserwacji. 

Ekspozycja ma być także narzędziem do edukacji przyrodniczej poszerzonej, zgodnie z tendencjami 

rozwoju edukacji nieformalnej i pozaszkolnej, dając możliwość poznania przyrody w sposób wykraczający 

poza program nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

Edukacja przyrodnicza, która zawiera się w obowiązującym programie nauczania, wykorzystująca sposób 

opisowy jest już dzisiaj niewystarczająca. Nie przystaje ona też do współczesnych możliwości 

poznawczych odbiorcy, niezależnie od jego wieku, który coraz częściej ma możliwość eksploracji nie tylko 

otaczającego świata rzeczywistego, ale także tego wirtualnego. 

 

Badania zrealizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych pokazują, że 58,5% nauczycieli 

przedszkolnych zapytanych, czy wykorzystują walory środowiska i otoczenia w edukacji przyrodniczej, 

nie odpowiedziało na to pytanie. Jednocześnie jedynie 20% nauczycieli odpowiedziało w tym badaniu, że 

stosuje wycieczki dydaktyczne i zajęcia w terenie do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Może to 

świadczyć o tym, że wciąż znakomitą większość działań w zakresie edukacji przyrodniczej stanowią 

metody opisowe. 

 

Preambuła podstawy programowej dla szkoły podstawowej wymienia najważniejsze umiejętności 

zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia na tym etapie. Są one wspólne dla pierwszego (edukacja 

wczesnoszkolna) i drugiego etapu edukacyjnego. Spośród umiejętności zwartych w podstawie 

programowej z roku 2012 z późniejszymi zmianami kluczową dla edukacji przyrodniczej jest myślenie 

naukowe definiowane jako umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 

dotyczących przyrody i społeczeństwa. Tego typu umiejętności uważane są za nadrzędne wobec celów 

kształcenia i treści nauczania. Jest tak w przypadku podstawy programowej przyrody, realizowanej 

w klasach 5-8, gdzie główne wymagania bezpośrednio opisują elementy myślenia naukowego. Są to: 
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 pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie 

 postawy badawcze w poznawaniu prawidłowości świata przyrody 

 stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja 

 prowadzenie obserwacji, pomiarów i doświadczeń 

 

Wiele spośród wymagań szczegółowych na tym etapie edukacyjnym zakłada opanowanie przez ucznia 

umiejętności służących osiągnięciu tak postawionych celów kształcenia. Myślenie naukowe jest natomiast 

w niewystarczającym stopniu ujęte w celach kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej. Cele mają formę 

ogólną, nie opisują konkretnych umiejętności ucznia. Ujmują zdobywanie wiadomości i umiejętności 

potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, tak aby w miarę swoich możliwości, było 

przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą oraz rozumiało konieczność dbania 

o przyrodę.  

 

Dobrym przykładem są programy edukacyjne w takich krajach jak Finlandia, gdzie od samego początku 

od nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego aż po szkołę średnią prowadzi się zajęcia w oparciu 

o empiryczne metody poznawcze, unikając opisowych zajęć, bazujących na ilustrowaniu zjawisk, a cała 

podstawa skupia się na eksperymentowaniu, doświadczaniu i właściwym rozpoznawaniu zjawisk, 

ekosystemów, oraz – co najważniejsze – logicznym planowaniu swojej aktywności poznawczej poprzez 

ćwiczenia naukowo-techniczne. Obejmują one rozwijanie umiejętności niezbędnych w badaniu 

otaczającego świata, między innymi umiejętności zadawania pytań i definiowania problemów, planowania 

i przeprowadzania badań, analizy i interpretacji danych, konstruowania wyjaśnień w obszarze 

przedmiotów przyrodniczych (science) i projektowania rozwiązań w obszarze przedmiotów technicznych 

(engineering) czy znajdowania i stosowania argumentów i dowodów na rzecz przyjętej hipotezy. 

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów edukacji wczesnoszkolnej zwraca się szczególną 

uwagę na uwzględnianie w ćwiczeniach takich elementów, jak:  

 

• samodzielność w określaniu parametru czy cechy, które należy zbadać, by uzyskać odpowiedź na 

pytanie,  

• samodzielność w planowaniu obserwacji czy doświadczenia, które pozwoli zbadać tę określoną cechę,  

• rozwijanie umiejętności dokumentowania ćwiczeń (zapisywania w formie tekstu, rysunku, fotografii itp.).  

W efekcie przedszkolak czy uczeń klas I-III potrafi konstruować plan badawczy, analizuje i opracowuje 

uzyskane dane, wnioskuje i prezentuje wyniki na poziomie odpowiednim do jego wieku. Uzupełnieniem 

są tutaj umiejętności przekrojowe – Crosscutting Concepts (CC). W wymiarze umiejętności 

przekrojowych znajdują się między innymi takie zagadnienia i umiejętności jak rozumienie i tworzenie 

wzorów i modeli, rozumienie, czym jest przyczyna, a czym skutek, czym jest system i jak można go 

modelować, rozumienie i formułowanie związków między strukturą i funkcją, rozumienie przepływu, 

krążenia i zachowania energii. W tym wymiarze dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne poznają 

prawidłowości natury jako odzwierciedlenie zależności lub wpływów, rozpoznają i rozróżniają przyczynę 

i skutek, poznają strukturę i wynikające z niej działanie, korzystają z instrukcji słownych, rysowanych, 

pisanych, formułują instrukcje do różnych działań badawczych. Zarówno umiejętności przekrojowe, jak 

i ćwiczenia z wykorzystaniem metody naukowej i techniki osadzone są w treściach przedmiotowych 
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odnoszących się do głównych problemów nauk przyrodniczych – fizyki, biologii, chemii, geologii 

i astronomii oraz inżynierii, technologii i nauk stosowanych (np. medycyny, rolnictwa, leśnictwa). 

Przykładowo w biologii głównymi tematami są struktury i procesy, ekosystemy, dziedziczność i ewolucja 

biologiczna. 

 

Interaktywny program ekspozycji przyrodniczej uwzględnia treści pokazywane w sposób tradycyjny oraz  

na stanowiskach wspieranych przez najnowsze technologie, dostosowane do poziomu edukacyjnego 

uczniów. Zastosowane środki będą w sposób logiczny i kreatywny prowadziły Zwiedzających poprzez 

główne ekosystemy przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego.  Na ich przykładzie poprzez 

zaprezentowanie unikatowych walorów przyrodniczych parku, będą realizowane założone cele 

edukacyjne.  

Ekspozycja poprzez wykorzystanie najnowszych technik prezentacyjnych, zmieniających perspektywę 

poznawczą, nieoczywiste narzędzia i zaskakujące aranżacje, będzie przekazywała treści skuteczniej, niż 

jakakolwiek forma edukacyjna dostępna za pomocą tradycyjnych metod kształcenia. 

Ideą i założeniem jest przekaz ponadczasowych treści, który w sposób atrakcyjny dotrze do odbiorcy 

wykorzystując zarówno tradycyjne formy, jaki i nowe technologie, a zapewnienie długoterminowej 

atrakcyjności wpłynie korzystnie na działalność statutową instytucji jaką jest Gorczański Park Narodowy. 

 

3. Organizacja ruchu turystycznego 

 

Głównym odbiorcą ekspozycji będą grupy zorganizowane. Zróżnicowanie stanowisk edukacyjnych 

pozwoli na wypełnienie wymagań edukacji formalnej i nieformalnej.  

Potencjał grupy zorganizowanej stanowią przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, i ponad 

podstawowych. Największą grupę odbiorców w instytucjach muzealnych i edukacyjnych w skali całego 

kraju stanowią uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (około 56% w skali całego kraju 

na podstawie danych GUS w oparciu o raporty jednostek publicznych). 

Grupy zorganizowane mają szczególne znaczenie, ponieważ stanowią współczynnik sukcesu projektu.  

Dzieci w wieku przedszkolnym będą uczestnikami atrakcji edukacyjnych głównie jako grupy 

niezorganizowane, a w mniejszym stopniu jako grupy zorganizowane. We wstępnej koncepcji przyjęto 

założenie, że dzieci w wieku przedszkolnym odwiedzą ekspozycję edukacyjną w ramach wyjazdów 

rodzinnych, a w mniejszym stopniu jako zorganizowane grupy przedszkolne. Niemniej jednak stanowią 

one ważną grupę odbiorów ze względu na kształtowanie pożądanych zachowań edukacyjnych od 

najmłodszych lat. 

Dużą grupą potencjalnych odbiorców niezorganizowanych są polskie rodziny podróżujące w popularnych 

kierunkach wakacyjnych. Atrakcyjna oferta GPN oraz odpowiednio opracowana strategia ułatwiająca 

skorzystanie z atrakcji, będzie stymulować wzrost ruchu turystycznego w regionie.  
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Wśród grup niezorganizowanych potencjalnymi odbiorcami są również turyści zagraniczni, 

przekraczający granice Polski w regionie czy przebywający w miejscowości uzdrowiskowej Rabka-Zdrój. 

Oferta edukacyjna Ośrodka Edukacyjnego będzie konkurować z innymi atrakcjami w regionie jakie oferują 

pobliskie miejscowości.  

 

Grupy niezorganizowane obejmują również seniorów określanych w kontekście turystyki jako osoby w 

wieku 55+, także osoby przebywające w domach uzdrowiskowych. Przy czym opracowania dotyczące 

turystyki senioralnej1 koncentrują się na seniorach „powojennych” tj. urodzonych w latach 1946 - 1960. W 

tej grupie zainteresowanie turystyką, aktywnym wypoczynkiem, zwiedzaniem i innymi formami aktywności 

jest znacznie większe, większe są również wydatki związane z turystyką. Badania przeprowadzone w 

Polsce2 wskazują, że seniorzy planują swoje wyjazdy indywidualnie, są to wyjazdy krótkoterminowe. 

Natomiast kuracjusze w domach uzdrowiskowych przebywają średnio na 2-3 tygodniowych turnusach.  

 
Bardzo ważną grupą odbiorców będą turyści niepełnosprawni ruchowo oraz z dysfunkcją wzroku i słuchu. 
W tym celu przewiduje się w projekcie określoną ilość atrakcji dostosowaną dla tej grupy zwiedzających. 

Ze względu na wiek osób odwiedzających Ośrodek Edukacyjny GPN, można wyodrębnić grupy (o 

umownym przedziale wiekowym): 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym 4 – 6 
2. Dzieci szkolne 7 – 10 
3. Juniorzy 11 – 21 
4. Dorośli 22 – 55 
5. Seniorzy 55+ 

Każda z powyższych grup wiekowych posiada indywidualne potrzeby edukacyjne. Propozycja programu 

edukacyjnego i rozwiązań została tak skomponowana, aby odpowiadać na potrzeby każdej z grup. 

Przyjęto, że program będzie dedykowany dla osób 4+. Dzieci mniejsze będą mogły skorzystać z atrakcji 

pod okiem opiekunów.  

 

Projekt wykonawczy ekspozycji stałej zakłada, że obszar wystawy może być zwiedzany przez grupy 

zorganizowane, jak i turystów indywidualnych.  

Grupy zorganizowane, w szczególności młodzież szkolna, będzie zwiedzała obiekt w ramach zajęć 

edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. Przewidywane są 

dwa tryby zwiedzania wystawy z uwzględnieniem podziału na dwie grupy, wynikającego z liczebności  

grup autokarowych (44 osoby z podziałem na dwie grupy): 

Tryb 1 – Oprowadzanie po ekspozycji w pierwszej kolejności, a następnie zajęcia poszerzające edukację 

przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym, 

                                                             
 

1http://docplayer.pl/5217370-Tourage-plan-wdrazania-rozwoj-turystyki-senioralnej-w-regionach-peryferyjnych.html 
2Wyniki badań „Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, 2010, wykonane przez Korporację badawczą 

Pretendent (za zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
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Tryb 2 - Zajęcia poszerzające edukację przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym w pierwszej kolejności, a 

następnie oprowadzanie po ekspozycji. 

Przewodnik oprowadzający grupę moderuje ruch tak aby wzajemnie się na siebie nie nakładały czasy 

zwiedzania przewidziane dla poszczególnych grup. Przewiduje się, że czas spędzony na danym 

stanowisku (Sali) to maksymalnie 10 minut z uwzględnieniem, iż każdy z uczestników ma możliwość 

zapoznania się z pełną zawartością edukacyjną Sali. Przewiduje się także, że stanowiska będą 

funkcjonowały jako grupowe, a nie indywidualne. Maksymalny czas zwiedzania ekspozycji wyniesie około 

50 minut. 

Turyści indywidualni będą zwiedzać ekspozycję w grupach lub samodzielnie. W każdym z przypadków 

możliwe będzie zwiedzanie z oprowadzaniem przez przewodnika bazując na jego dostępności. W 

przypadku zwiedzania z przewodnikiem przewiduje się czas na zapoznanie się z wystawą w takim samym 

wymiarze jak dla grup szkolnych zorganizowanych, natomiast w przypadku zwiedzania indywidualnego 

czas ten będzie krótszy, niemniej jednak zastrzega się, iż ze względów funkcjonalnych, bezpieczeństwa 

oraz komfortu zwiedzających całkowita liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji nie 

powinna przekroczyć 20 osób. Dla osób korzystających z audioprzewodnika, należy zakładać, czas 

zwiedzania około 1h. 

Zakładana trasa zwiedzania wystawy z czasami poszczególnych stanowisk jest przedstawiona na rys nr  

M_13. 

W przypadku dużego nagromadzenia się zwiedzających przewiduje się możliwość wprowadzenia godzin 

wejścia na wystawę w określonych liczebnie grupach zwiedzających lub za uprzednią rezerwacją. 

 

Dostosowanie ekspozycji edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Ekspozycja edukacyjna ma uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Należy wykonać ekspozycję edukacyjną w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich osób, w tym 
również dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że 
rozwiązania w zakresie wykonawstwa muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, 
opartego m.in. na poniższych regułach:  
- użyteczność dla osób o różnej sprawności 
- elastyczność w użytkowaniu 
- proste i intuicyjne użytkowanie 
- czytelna informacja 
- wygodne użytkowanie bez wysiłku  
- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. 
 
Wykonawca uwzględni zapisy wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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CZĘŚĆ II. PROJEKT EKSPOZYCJI EDUKACYJNEJ 

 

1. RECEPCJA/HOL 

 

1.1.  Opis strefy 

 

Hol wejściowy jest pomieszczeniem powitalnym, w którym Zwiedzający uzyska podstawowe informacje 

o tym gdzie się znajduje oraz jaka jest tematyka wystawy. Hol pełni jednocześnie funkcję recepcji, z 

miejscem obsługi Zwiedzających (możliwość uzyskania informacji turystycznej, materiałów edukacyjnych) 

oraz punktem sprzedaży. Wejście do holu odbywa się bezpośrednio z zewnątrz, przez zainstalowane 

drzwi zewnętrzne zabezpieczone zamkiem patentowym. Po wejściu Zwiedzający znajdzie się w części 

recepcyjnej, od której zaczyna się zwiedzanie ekspozycji. Tutaj można pobrać odbiornik do systemu 

audioprzewodnika oraz materiały informacyjne. W holu znajduje się także toaleta dla zwiedzających, 

przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Hol posiada trzy wyjścia. Jedno z nich 

prowadzi do pomieszczenia ekspozycyjnego Olszyna górska, drugie przez zabudowę szałasu prowadzi 

do pomieszczenia ekspozycyjnego Polany reglowe, a trzecie poprzez zainstalowane drzwi wewnętrzne, 

zamykane na klucz, prowadzi do pomieszczenia Sala edukacyjna, w której docelowo będzie 

zlokalizowana szatnia.  

 

1.2. Ściana powitalna 

 

Ściana powitalna zorientowana na wprost wejścia głównego zawiera czytelne logo Gorczańskiego Parku 

Narodowego zamontowane na dystansach, przymocowane trwale do ściany z kamienia naturalnego, tak 

aby nie naruszać jego struktury.   

 

 

Logotyp – 1 sztuka – 0.a 

 

Logotyp Gorczańskiego Parku Narodowego o rozmiarze: 1,5 x 1,5 m, zawieszony na wysokości 180cm, 
wycięty z płyty Tubond, dwustronnej płyty kompozytowej. Front płyty jest w kolorze żółtym z połyskiem 
natomiast z drugiej strony płyta jest w kolorze żółtym matowym. Płyta o grubości 3 mm, grubość warstw 
wierzchnich 210 µm. Płyta powinna być zamontowana stroną matową jako strona widoczna. Na stronie 
matowej znajdują się naklejone i wykonane metodą frezowania ekstrudowanej pianki poliestrowej XPS o 
grubości 20mm elementy oznaczone na logo GPN kolorem czarnym wraz z napisem. Napis jest naklejony 
na wycięty pierścień z cienkiej płyty aluminium szczotkowanego o grubości 1mm. Dopuszcza się 
wykonanie czarnych elementów z osobno frezowanych modułów naklejanych klejem. Całość mocowana 
na dystansach stalowych, nierdzewnych, skręcanych, pustych w środku, przelotowych do montażu tablic 
reklamowych. 

Materiał graficzny zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Obróbka graficzna, przygotowanie do 
wykonania form przestrzennych i napisów należy do obowiązków Wykonawcy. 
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Logo Gorczańskiego Parku Narodowego 

 

 

1.3. Recepcja 

Recepcja w formie gotowej lady recepcyjnej dwuosobowej. Wykonana z wysokiej jakości płyty 
melaminowanej. Wymiary całkowite (szer. X dług. X wys.): 190cm x 85cm x 106cm. Korpus w kolorze 
wiśni, nadstawka w kolorze białym. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirtKGsz5DXAhXKYVAKHW_bBX8QjRwIBw&url=https://meblohurt.eu/pl/p/Sove-SV-92-Lada-recepcyjna/666&psig=AOvVaw0p2SmRhQI9YLercUzWwrPH&ust=1509187404101578
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Lada recepcyjna – widok z wymiarami. Tolerancja wymiarów +/- 3mm 

Lada powinna być przysunięta do ściany zewnętrznej z drzwiami wejściowymi, aby uzyskać możliwość 

wprowadzenia przewodów do wyposażenia znajdującego się w ladzie recepcyjnej. 

Fotel ma być siedziskiem biurowym, z regulacją teleskopową wysokości, podłokietnikami oraz oparciem 

wysokim, tapicerowany welurowo, z oparciem siatkowym. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z 

dostępnej palety wykończenia oferowanych przez producenta. 

 

Zestawienie mebli Recepcji – 1 kpl  

 

Stół recepcji o wymiarach 190 x 85 x 106 cm 1 szt 

Fotel biurowy  1 szt 

 

UWAGA: Meble w holu /recepcji nie są objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

W recepcji znajduje się także tablica z informacyjną o zasadach udostępniania GPN dla Odwiedzających, 

z informacją o możliwości zakupu biletów wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 

Tablica informacyjna – 1 sztuka 0.b 

 

Tablica o rozmiarze (wys x szer) 150cm x 90cm wykonana z płyty HIPS w kolorze mlecznym z nadrukiem 

wykonanym czcionką Arial, w kolorze czarnym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

projekt graficzny wydruku po uzyskaniu wytycznych odnośnie informacji jakie mają zostać zamieszczone 

od Zamawiającego. 

 

1.4. Wejście na ekspozycję 

 

Wejście na ekspozycję odbywać się będzie poprzez przejście do Sali Olszyna Górska. Przed wejściem 

należy dokonać wypełnienia ubytku w podłodze.  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiusdPBz5DXAhVPZ1AKHT6aBhEQjRwIBw&url=https://sove.pl/prod/386/Lada-SV-92&psig=AOvVaw0p2SmRhQI9YLercUzWwrPH&ust=1509187404101578
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Wykonanie wypełnienia podłogi 

 

Przed wejściem na ekspozycję, w recepcji, znajdują się trzy bruzdy o szerokości 1cm, głębokości 2cm 

oraz długości 40cm, które należy wypełnić szczelnie zaprawą fugową o kolorze zbliżonym do istniejącej 

zaprawy fugowej. 

 

Projekcja salamandry - 1 kpl – 0.c 

 

Projekt przewiduje zainstalowanie okablowania sygnałowego, elektrycznego oraz komunikacyjnego wraz 

ze sterowaniem pod montaż urządzeń do projekcji salamandry (urządzenia do projekcji nie są objęte 

postępowaniem). 

 

1.5.  Elementy architektury 

 

Malowanie sufitu istniejącego 

 

Sufit oraz ściany istniejące należy pozostawić w oryginalnym kolorze – w przypadku ścian otynkowanych 

i malowanych: farba biała, do ścian wewnętrznych. Wszelkie ubytki oraz uszkodzenia wynikające z prac 

prowadzonych przy wykonywaniu ekspozycji należy wypełnić i pokryć farbą w taki sposób, aby uzyskać 

jednolitą fakturę i kolor na całej powierzchni sufitu i ścian. 

 

1.6.  Plansza dla zwiedzających - relief Gorczańskiego Parku Narodowego 

 

Na ścianie za recepcją – odgradzającej recepcję od pierwszej Sali ekspozycji - znajdzie się trójwymiarowy 

relief z mapą Gorczańskiego Parku Narodowego, wykonany w technologii trójwymiarowej mapy barwnej. 

Relief będzie podświetlany poprzez reflektory ekspozycyjne znajdujące się na suficie holu. 

 

Relief Gorczańskiego Parku Narodowego – 1 sztuka – 0.d 

 

Mapa wykonana w technologii warstwowej mapy batymetrycznej 3D z frezowanymi nazwami i 

zaznaczeniami punktów terenowych oraz tematyki ekspozycji. Całkowity rozmiar mapy to 150cm x 

120cm, o wysokości minimum 20cm. Poszczególne warstwy barwione kolorem odpowiadającym 

odpowiednim kolorom na mapie topograficznej Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 

Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie mapy turystycznej, na podstawie której zostanie 

wykonany relief. 

 

1.7. Panel edukacyjny 1.g – 1 szt (przy wejściu do strefy Olszyna Górska) 

 

Wykonany jako forma wypukła, gdzie w ramie ogólnej umieszczone są profile w kształcie obrysu 

konturowego ekspozycji GPN, a w poszczególnych miejscach umieszczone są symbole stref i ich nazwy, 

połączone trasą zwiedzania. 
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Panel edukacyjny – 1 sztuka 

 

Panel w osnowie sklejkowej wykonany metodą nanoszenia kolejnych warstw PMMA w różnych kolorach 

i barwach uzyskując trójwymiarowy relief z planem ekspozycji, ścieżką zwiedzania ekspozycji, symbolem 

i nazwą strefy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk. Format planszy to około (długość x 

wysokość) 1,5 x 1m, umieszczona na wysokości 1,20cm nad wykończoną podłogą. Plansza wykonana w 

technologii tyflograficznej dla osób z dysfunkcją wzroku. Nazwy stref ekspozycji również wykonane w 

języku Braille’a i umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie nazw właściwych. 

 

Treść edukacyjna 

 

Panel edukacyjny prezentuje układ całej wystawy wraz z zaznaczonymi symbolami poszczególnych 

stref/pomieszczeń. Szczegółowy układ graficzny wykonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

1.8. Elementy nawigacji osób z dysfunkcją wzroku  

Tor koloru żółtego, o długości 10m.  

 

1.9. Oświetlenie 

 

Oświetlenie w pomieszczeniu recepcji przewidziane jest jako zainstalowane na suficie w postaci opraw 

natynkowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia 

ekspozycji. 

 

 

Sposób rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr M_11. 

 

Oprawy oświetleniowe typu DOWNLIGHT natynkowe – 4 sztuki 

 

Napięcie 230 

Typ światła Punktowe światło 

Typ oprawy Downlight okrągła 

Materiał metal 

Kolor biały 

Wysokość Nie więcej niż 130 mm 

Średnica Nie więcej niż 120 mm 
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Gwint E27 

Stopień ochrony (IP) 
 

IP20 

Żarówka w komplecie Tak 

Liczba żarówek/moc 1 / 60W 

 

Sterownik oświetlenia 

 

Konfiguracja ręczna systemu oświetlenia i opraw. Załączanie poprzez łącznik ścienny umieszczony przy 

kasecie tablicy rozdzielczej recepcji (wg istniejącego projektu elektrycznego). Przewód elektryczny YDYp 

3x1,5mm2 należy poprowadzić w korycie natynkowym zamkniętym. 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona montażu opraw oświetleniowych do istniejących wypustów. 

 

 

 

1.10. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Oświetlenie ekspozycyjne – 0,24 kW – zasilanie z obwodu nr 4.7 - wg projektu instalacji elektrycznej 

08.2016r 
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2. Sala OLSZYNA GÓRSKA 

 

2.1. Opis strefy 

 

Pierwszą na trasie zwiedzania jest sala poświęcona ekosystemowi olszyny górskiej. Plansza powitalna 

identyfikuje strefę - znajdują się na niej słowa klucze dotyczące charakterystycznych gatunków roślin, 

zwierząt i innych elementów przyrodniczych typowych dla tego ekosystemu.  

Głównym elementem scenografii jest diorama górskiego strumienia/potoku w otoczeniu ekosystemu 

olszyny górskiej. Na ekspozycji przewidziano modele trzech pni olch stojących w obrębie aranżacji. Pnie 

sięgają podwieszonego sufitu, który ma imitować prześwitujące korony drzew. Aranżację sufitu 

zaprojektowano jako materiałowe płaskie formatki wielopoziomowe zawieszone pod sufitem, a światło 

wystawowe które przez nie przechodzi ma  tworzyć ciekawą grę światło-cienia w całym pomieszczeniu. 

Ekspozycję wzmacniają elementy interaktywne - dwa ekrany dotykowe zamontowane w obrębie dioramy 

strumienia. 

Tłem dla dioramy jest wydruk wielkoformatowy rozpięty na ramie i nadrukowany na powierzchni 

przepuszczalnej. Wydrukowany krajobraz ma współgrać z elementami dioramy - pnie olszyny karpackiej 

na pierwszym planie wydruku mają współgrać wielkościowo i perspektywicznie z tymi prezentowanymi 

jako elementy aranżacji. Podobnie rzecz ma się przedstawiać z innymi elementami środowiska. 

W strefie tej przewidziano również planszę edukacyjną oraz element dotykowy dla osób z dysfunkcją 

wzorku, wykonany techniką tyflograficzną. 

 

 

2.2. Plansza powitalna – 1.a – 1 sztuka 

Element typograficzny wykonany w technologii opisanej w rozdziale 12. Symbol strefy – kropla wody. 

Plansza zawiera tytuł sali, słowa kluczowe, symbol strefy (napisy także w języku Braille,a).  

2.3. Diorama górskiego potoku 

 

Diorama górskiego potoku zajmuje znaczną część pomieszczenia (około 6m2) i stanowi aranżację do 

przedstawienia głównych treści edukacyjnych i eksponatów. Prezentuje potok płynący pomiędzy 

kamieniami i mchem, w ekosystemie olszyny górskiej. Pokazane są brzegi potoku, z kamieniami, 

ekspozytorami i modelami wybranych gatunków roślin. Diorama stanowi realistyczne przedstawienie 

środowiska olszyny górskiej.  

Diorama jest odsunięta od ścian, tak aby uzyskać właściwy przepływ i cyrkulację powietrza. Tłem dla 

dioramy jest wysokiej jakości fotorealistyczny wydruk wielkoformatowy, wykonany na materiale 

umożliwiającym przepływ powietrza i częściowo oświetlenia.  

W dioramie znajdują się dwa stanowiska interaktywne. Pierwsze z nich ma postać płaskiego monitora 

dotykowego zaaranżowanego jako oczko wodne. W drugim monitor dotykowy ma imitować przekrój przez 

potok górski. W obu przypadkach ekrany mają być zamaskowane elementami aranżacji dioramy. 

W dioramie przewidziano także stanowiska roślin z umieszczonymi na nich owadami, które można 

oglądać przez podświetlane lupy. 
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Specyfikacja dioramy ze specyfikacją eksponatów – 1.a  

 

Podstawa aranżacji dioramy wykonana w styropianie utwardzonym powierzchniowo laminatem z gipsu 

akrylowego AcrylicOne i maty szklanej. Imitacja potoku ma uwzględniać cechy charakterystyczne 

(szerokość, szybkość płynącej wody) potoku górskiego płynącego na wysokości ok. 700 m n.p.m. w 

ekosystemie olszyny górskiej.  Potok wykonany z plexi, transparentnej żywicy i silikonu. W obrębie 

strumienia (pod taflą imitującą wodę) i na jego brzegach umieszczone zostaną modele zwierząt. Wrażenie 

płynącej wody mają wzmocnić lampy H2O LED (lampa RGB imitująca efekt wody min 10W o kącie 

świecenia min 35st.). W aranżacji wskazane jest również użycie naturalnych materiałów jak kamienie i 

żwir. Zamawiającemu zależy na otrzymaniu jak największego stopnia realizmu. 

Stojące pnie drzew również należy wykonać w technice laminatu na bazie gipsu akrylowego. Wszystkie 

obiekty mają zostać pomalowane natryskowo i polakierowane. 

Diorama powinna zostać wykonana jako modułowa, w modułach nie szerszych niż 90 cm - wielkość ta 

wynika z szerokości ciągów komunikacyjnych. Wykonawca ma zadbać o to, żeby poszczególne moduły 

dioramy połączyć ze sobą w jak najbardziej niewidoczny sposób. Można np. wykorzystać do tego celu 

elementy aranżacji jak mech, fragment leżącego drewna itp., które zasłonią miejsca łączeń modułów. 

Blat podstawy dioramy wykonany z płyty OSB odpornej na wilgoć, grubości minimum 20mm.  Do 

podstawy przykręcone kółka (6 szt. na około 2m2 powierzchni dioramy), w tym dwa z blokadą. Diorama 

powinna być uniesiona nad podłogę minimum 10 cm aby zapewnić swobodny opływ powietrza. 

Konstrukcja dioramy ma być przytwierdzona do ściany za pomocą układu stabilizującego z 

wykorzystaniem kotew chemicznych. Nie dopuszcza się montażu dioramy do podłogi ze względu na 

istniejące ogrzewanie podłogowe. Konstrukcja ma umożliwić montaż właściwej dioramy w częściach oraz 

pozwolić na uniesienie jej ciężaru. 

Okładzina dioramy w formie cokołów wykonanych z materiału naturalnego lub sztucznego, twardego, 

imitującego kamień na ścianach pomieszczenia ekspozycji, wykonana do wysokości maksymalnie 20cm 

od podstawy dioramy. 

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji znajdujących się w zabudowie dioram. 

Modele zwierząt należy wykonać w technice laminatu lub jako pełne odlewy z żywicy. 

Modele roślin wykonane mogą być z szerokiej gamy materiałów - przez papier, folie, materiał, żywicę - 

należy jednak pamiętać, że mają być trwałe w środowisku o podwyższonej wilgotności. Dopuszcza się 

wykorzystanie specjalnie spreparowanych roślin (przez suszenie i liofilizację), aby zwiększyć realizm 

dioramy. 

W dioramie należy uwzględnić przestrzeń/komorę przelotową (umożliwiającą przepływ powietrza) dla 

podkonstrukcji i montażu monitora tworzącego interaktywne oczko wodne. Krawędzie ekranu mają zostać 

zakryte przez maskownicę,  która ma imitować brzegi oczka wodnego i pasować do reszty aranżacji  

strumienia. Zadaniem maskownicy jest zakryć brzegi oczka wodnego, w taki sposób aby nie było widać 

krawędzi monitora, a jednocześnie aby stanowiła integralną część dioramy. Pokrywa/maskownica ma być 

demontowalna celem dostępu serwisowego. 

 

W dioramie należy uwzględnić także przestrzeń/komorę (umożliwiającą przepływ powietrza) dla 

podkonstrukcji i montażu monitora z przekrojem potoku górskiego. W tym przypadku maskownica na 
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monitor ma pasować do aranżacji przekroju strumienia i być demontowalna celem dostępu serwisowego 

do ekranu. 

 

Pień olszyny karpackiej 1.p (3 sztuki) - wykonać w technice laminatu na bazie gipsu akrylowego. 

Wszystkie obiekty mają zostać pomalowane natryskowo i polakierowane. 

 

Eksponat nr 1.j (1 szt)  – Pluszcz stojący na kamieniu wystającym z wody z larwą widelnicy w 

dziobie – długość około 18 cm, model z modeliny termoutwardzalnej. 

Sposób montażu: w obrębie nóg profile stalowe umożliwiające montaż do aranżacji. Proporcje zgodne z 

naturalnymi przy założonej długości eksponatu. 
 

Eksponat nr 1.k (2 szt) – Pliszka górska – samiec i samica na korzeniu z nawisu nad brzegiem długość 

około 18 cm Pełen odlew z żywicy serii Smooth Cast, całość malowana natryskowo i polakierowana. 

Sposób montażu: w obrębie nóg profile stalowe umożliwiające montaż do aranżacji. Proporcje zgodne z 

naturalnymi przy założonej długości eksponatu. 

 

Eksponat nr 1.m (1 szt) – Wydra. Naturalnych rozmiarów w pozycji penetrującej dno koryta potoku 

długość około 70 cm. Model z modeliny termoutwardzalnej. Proporcje zgodne z naturalnymi przy 

założonej długości eksponatu. 

  

Roślinność przy potoku 1.n – 1 kpl 

  - lepiężnik wyłysiały ( dwa pojedyncze egzemplarze). Pomiędzy lepiężnikami zaraza żółta – około 0,05m2. 

  - gęsto rosnące: kuklik zwisły, mięta, niezapominajka w formie kępy 10cmx10cm 

  - szałwia lepka – 1 sztuka 

  - świerząbek orzęsiony – kępa 10cm x 10cm 

  - bodziszek żałobny – 2 sztuki  

 

Wykonane z wykorzystaniem technologii liofilizacji (liofilizaty) okazów naturalnych oraz suszone 

eksponaty. 

 

Eksponaty przy oczku wodnym 1.o - kpl: 

- traszka górska – samiec, długość około 10 cm. Pełen odlew z żywicy serii Smooth Cast, całość 

malowana natryskowo i polakierowana. Sposób montażu: delikatny drut wpuszczony w model. 

- traszka karpacka – samiec, długość około 10 cm. Pełen odlew z żywicy serii Smooth Cast, całość 

malowana natryskowo i polakierowana. Sposób montażu: delikatny drut wpuszczony w model. 

- kumak górski długość około 5,5 cm. Pełen odlew z żywicy serii Smooth Cast, całość malowana 

natryskowo i polakierowana. Sposób montażu: delikatny drut wpuszczony w model. 
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- zaskroniec długość około 100 cm, może być pozycja zwinięta. Pełen odlew z silikonu serii Dragon 

Skin, całość malowana natryskowo i polakierowana. Sposób montażu: model leżący na gruncie dioramy. 

Eksponaty wykonane w technologii pozwalającej na ich dotykanie. 

 

Wydruk wielkoformatowy tła dioramy – 1.c (1 szt) 

Specyfikacja konstrukcji i materiału  

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną 

tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Konstrukcja zbudowana z profi li aluminiowych anodowanych 

16mm. Profile przykręcone na dystansach bezpośrednio do ściany. Wymiary wydruku 3 x 5,5 [m]. Jakość 

wydruku minimum 720dpi. 

Nadruk wykonany techniką sublimacyjną -  grafika w formie kolażu ze zdjęć składowych dioramy 

(technologia nadruku opisana w rozdziale 10.1). 

 

2.4. Stanowisko interaktywne 1.d – oczko wodne  

 

Płasko położony monitor jako oczko wodne, przy brzegu potoku górskiego, stanowiące część  dioramy 

(imitacja naturalnego otoczenia oczka, wygląd lustra wody). Animacje prezentowane na monitorze 

pokazują specyfikę życia w takim ekosystemie.  

W menu Zwiedzający wybiera animację dotyczącą zwierzęcia żyjącego w ekosystemie (10 animacji). 

Monitor posadowiony jest na podkonstrukcji i przykryty pokrywą obwodową/maskownicą jako jeden z 

elementów dioramy. Maskownica w formie ramki jest zaaranżowana jako brzeg oczka wodnego i 

wykonana w tej samej technologii co diorama właściwa. Maskownica ma przykrywać monitor tak aby jego 

rama była niewidoczna. Aplikacja w miejscu zakrycia powinna być nieaktywna. Stanowisko dostępne dla 

osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Krawędzie ekranu mają zostać zakryte przez maskownicę,  która ma imitować brzegi oczka wodnego i 

pasować do reszty aranżacji dioramy. Pokrywa/maskownica ma być demontowalna celem dostępu 

serwisowego do urządzeń. 

 

 

Wytyczne dla aplikacji 

 

Aplikacja (10 tematów.) prezentująca różnorodność życia w oczku wodnym i przyległej do niego strefie 

ekosystemu. Na monitorze znajduje się realistycznie animowany obraz oczka wodnego z poruszającymi 

się elementami jednocześnie na całej powierzchni oczka, w którym możemy znaleźć obrazy animowane 

dla następujących gatunków: 

- traszka górska 

- traszka karpacka  

- kumak górski 
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- żaba trawna 

- ropucha szara 

- zaskroniec 

- pływak żółtobrzeżek 

- ważka płaskobrzucha  

- żagnica okazała 

- biegacz urozmaicony  

 

Po wybraniu danego gatunku na ekranie poprzez dotknięcie ekranu ma być dostępna aplikacja, 

zawierająca informacje nt. gatunku: 

- plansza informacyjna, opis i zdjęcie 

- animacja ukazująca cykl życia od okresu godowego do fazy osobnika dorosłego 

- ciekawostki i informacje charakterystyczne dla danego gatunku w formie tekstu i zdjęcia 

Wymagania techniczne odnośnie aplikacji podano w rozdziale 10.2. 

 

Specyfikacja monitora dotykowego 55”  

 

Przekątna obrazu 55" 

Jasność  (cd/m²) nie mniej niż 400 

Rozdzielczość 3840 x 2160 

Kontrast (sprzętowy) nie mniejszy niż 3500:1 

Typ podświetlenia Edge LED 

Funkcje:  

System operacyjny 

Przeglądarka HTML5 

Multicast / IPTV 

Sterowanie po IP 

WiFi  

Głośniki o mocy minimum 10W + 10W 

Czas pracy 18 / 7 

Ekran dotykowy w technologii Projected Capacitive Touch 

Ilość punktów dotyku minimum 10 

Wykrywanie dotyku Ludzki palec, dłoń w rękawiczce, przewodzący wskaźnik 

Dopuszczalna grubość szkła 12 mm 

Siła nacisku <0.1g 

Minimalna wielkość dotykanego obiektu 8 mm dla palca, 3 mm dla przewodzącego wskaźnika 

Szybkość wykrywania dotyku 5-16 ms 

Połączenie USB 

Dokładność dotyku ±1,5 mm 

Zasilanie USB (nie wymaga zasilacza) 

Pobór mocy USB: ≤ 2.5W 
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Do monitora należy wykonać podkonstrukcję montażową oraz zainstalować do konstrukcji dioramy. 

 

Specyfikacja playera typ 2 

 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik minimum 6500 punktów (na dzień 16-

11-2017r) 

Pamięć: DDR4 SO-DIMM 8 GB  

2 x port USB 3.0 na tylnym panelu, 2 x port USB 3.0 na przednim panelu, 1 x USB 3.1 Typ-C 

Dysk: SSD 120 GB 

Karta graficzna osiągająca w teście Passmark Videocard Benchmarks wynik minimum 1750 punktów ( 

na dzień 16-11-2017r)  

Złącza video: 1x mini DP,  1x HDMI 

Zasilanie: 19 V, 65 W   

Dysk min SSD 120GB 

 

2.5. Stanowisko interaktywne 1.e – przekrój potoku  

 

Pionowo posadowiony monitor dotykowy, jako wypełnienie przekroju strumienia. Aplikacja prezentowana 

na monitorze podzielona jest na strefy – powierzchnia, brzegi, dno, nurt. Po wybraniu danej strefy 

pojawiają się informacje jakie gatunki w tej strefie występują. Można obejrzeć aplikację dot. wybranego 

gatunku z danej strefy.  

 

Wytyczne dla aplikacji / założenia scenariusza 

 

Aplikacja prezentująca różnorodność życia w strumieniu. Na monitorze znajduje się realistycznie 

animowany przekrój strumienia, w którym aktywnie przesuwają się obrazy gatunków żyjących w wybranej 

strefie (pływające jednocześnie na ekranie): 

- 3 larwy chruścików, każda z nich w domku z innego materiału (z drobnych kamyków, fragmentów roślin, 

igliwia)  

- duża larwa widelnicy – pod kamieniami na dnie potoku,  

- widelnica na kamieniach wystających z wody, 

- kiełże – kilka sztuk umieszczonych w przekroju w różnych miejscach 

- larwy salamandry ze skrzelami zewnętrznymi (kilka sztuk) przy dnie potoku w zastoisku między 

kamieniami, 

- ryby przepływające przed użytkownikiem na monitorze: pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy 

 

Po wybraniu danego gatunku na ekranie poprzez dotknięcie ekranu są być dostępne i aplikacje z 

informacjami o gatunku: 

- plansza informacyjna, opis i zdjęcie 

- animacja ukazująca cykl życia od okresu godowego do fazy osobnika dorosłego 

- ciekawostki i informacje charakterystyczne dla danego gatunku w formie tekstu i zdjęcia 

Wymagania techniczne odnośnie aplikacji podano w rozdziale 10.2. 

 

 

Specyfikacja monitora dotykowego 49”  
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Przekątna obrazu 49" 

Jasność  (cd/m²) nie mniejsza niż 400 

Rozdzielczość 3840 x 2160 

Kontrast (sprzętowy) nie mniejszy niż 3500:1 

Typ podświetlenia Edge LED 

Funkcje:  

System operacyjny 

Przeglądarka HTML5 

Multicast / IPTV 

Sterowanie po IP 

WiFi  

Głośniki o mocy minimum 10W + 10W 

Czas pracy 18 / 7 

Ekran dotykowy w technologii Projected Capacitive Touch 

Ilość punktów dotyku minimum 10 

Wykrywanie dotyku Ludzki palec, dłoń w rękawiczce, przewodzący wskaźnik 

Dopuszczalna grubość szkła 12 mm 

Siła nacisku <0.1g 

Minimalna wielkość dotykanego obiektu 8 mm dla palca, 3 mm dla przewodzącego wskaźn ika 

Szybkość wykrywania dotyku 5-16 ms 

Połączenie USB 

Dokładność dotyku ±1,5 mm 

Zasilanie USB (nie wymaga zasilacza) 

Pobór mocy USB: ≤ 2.5W 

Do monitora należy wykonać podkonstrukcję montażową oraz zainstalować do konstrukcji dioramy. 

 

Specyfikacja playera typ 2 

 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik minimum 6500 punktów (na dzień 16-1-

2017r) 

Pamięć: DDR4 SO-DIMM 8 GB  

2 x port USB 3.0 na tylnym panelu, 2 x port USB 3.0 na przednim panelu, 1 x USB 3.1 Typ-C 

Dysk: SSD 120 GB 

Karta graficzna osiągająca w teście Passmark Videocard Benchmarks wynik minimum 1750 punktów ( 

na dzień 16-11-2017r)  

Złącza video: 1x mini DP,  1x HDMI 

Zasilanie: 19 V, 65 W   

Dysk min SSD 120GB 

 

 

 

 

 

 

2.6. Stanowisko edukacyjne nr 1.f – lupy  
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Cztery podświetlane lupy, umieszczone na przegubowych ramionach. Podświetlenie obwodowe LED 

celem lepszego doświetlenia eksponatów. Lupy umożliwiają obserwację roślin i eksponatów oraz 

żyjących na nich gatunków. Lupy są przytwierdzone trwale do dioramy. 

 

 

Lampa podświetlana – 4 sztuki 

Stołowa lampa z lupą o mocy optycznej minimum 5 dioptrii (powiększenie 2,25x), z elastycznym 
wysięgnikiem, wyposażona w uchwyt mocujący do krawędzi stołu i klapkę przykrywającą soczewkę. 
Charakteryzuje się dużym polem obserwacji. Ramię wysięgnika umożliwia ustawienie lampy w dogodnej 
pozycji. Moc optyczna lupy (powiększenie): minimum 5 dioptrii (2,25 x) 

 Wymiary soczewki: nie mniejsze niż Ø120 mm 
 Zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz 
 Rodzaj podświetlenia: 90 LED 8W  

Prezentowane eksponaty  – 4 zestawy: 

- lepiężnik wyłysiały z rozpuczem lepiężnikowcem na liściu 

- lepiężnik wyłysiały z przedstawicielem chrząszcza z rodziny stonkowatych 

- lepiężnik wyłysiały z przedstawicielem pajęczaków – 2 szt. na jednym lepiężniku 

- lepiężnik wyłysiały z przedstawicielem ślimaków – 2 szt. na jednym lepiężniku 

Rośliny wykonane metodą liofilizacji okazów naturalnych, natomiast owady jako okazy entomologiczne. 

 

2.7.  Elementy nawigacji osób z dysfunkcją wzroku 1.r 

Tor koloru żółtego, o długości 27m.  

 

2.8. Plansza tyflograficzna 1.h – 1 sztuka 

 

Wykonana w technologii tyflograficznej opisanej w rozdziale 11.2. Powinna zawierać elementy takie jak: 

strumień, pluszcz, pliszka górska, wydra, traszka górska tyflograficznych rozmieszczonych zgodnie z 

układem dioramy. 

 

 

 

 

 

2.9. Oświetlenie Sali ekspozycyjnej 1.s 
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Oświetlenie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji. 

 

 

System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

System oświetlenia na konstrukcji złożony z następujących elementów: 

Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

Szczegółowy plan oświetlenia podany jest na rys. nr M_02. 

 

 

Reflektory planszy powitalnej – 1 sztuka 

 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

 

 

 

 

Reflektory kadrujące panel edukacyjny – 2 sztuki 
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Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory oświetlenia ogólnego – 4 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące eksponaty dioramy – 4 sztuki 

protokół sterowania DMX-512 / RDM 

Minimalna ilość diod 1(COB) 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż  2,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
szerokość: 120 mm (270 mm dla poziomej głowy reflektora)  
wysokość: 450 mm  
średnica reflektora: 100 mm 

 

Sterowanie oświetleniem 
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Sterowanie odbywa się poprzez magistralę DMX poprowadzoną od modułu sterującego, który 

zarządzany jest ze sterownika ekspozycji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyła komendy do 

poszczególnych opraw oświetleniowych definiując ich ustawienia. 

 

Sterownik oświetlenia 

Linie wyjściowe DMX – 4  

Optyczna izolacja linii DMX 

Zabezpieczenie przepięciowe 

Konfiguracja przez PC 

Pobór mocy 4W 

Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX 

Porty DMX 512 - złącza XLR 

Wersja protokołu - Art-Net II 

Zasilanie 230 V AC 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy, według projektu rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych podanych na rys M_02. 

 

2.10. Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej 1.t 

 

 

Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie systemowej 

instalacyjnej, która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Urządzenia 

nagłaśniające – głośniki, umieszczone są na szynoprzewodzie w rogach pomieszczenia, po obu stronach 

dioramy i skierowane tak aby uzyskać wrażenie dźwięku dochodzącego z dioramy. Lokalizacja głośników 

została pokazana na rys. nr M_02. 

 

Specyfikacja głośników aktywnych – 2 sztuki 

 

Urządzenie składa się z głośnika, wzmacniacza oraz odtwarzacza plików WAV. Całość podłączana jest 

do szynoprzewodu oświetleniowego za pomocą adaptora (znajdującego się w komplecie z głośnikiem). 

Umożliwia odtwarzanie utworów audio w dowolnym miejscu pomieszczenia wyposażonego w system 

szynoprzewodów bez konieczności tworzenia dodatkowej instalacji. System może być sterowany za 

pomocą dowolnego sterownika pracującego w standardzie DMX-512.  

 

 

Funkcje dźwiękowe realizowane są za pomocą sterowania DMX i pozwalają na odtwarzanie nagrań, 

wybór konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych i wielu utworów oraz płynną regulację głośności. 

Dodatkowo za pomocą dedykowanego kontrolera/konfiguratora DMX512 możliwa jest regulacja niskich i 

wysokich tonów oraz ustawianie adresu DMX. Menu urządzenia pozwala także zdefiniować zachowanie 

odtwarzacza w przypadku braku sygnału DMX. 



30 
 
 

 

Mocowanie szynoprzewód  

Sterowanie DMX-512, ilość adresów: 4 

Moc minimum 10W 

Przechowywanie plików SD/SHC 

Ilość obsługiwanych utworów minmum 80 

Zasilanie 230 V AC 

Masa nie większa niż 4 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 200 mm 
Wysokość: 400 mm 
Średnica głośnika: 150 mm 

 

 

Wytyczne dla treści nagłośnienia 

 

Dla Sali przewidziano dwie odrębne ścieżki dźwiękowe odtwarzające naturalne odgłosy potoku górskiego 

i jego otoczenia, nagrane w formacie stereo, w formie pliku cyfrowego WAV. Długość pojedynczej ścieżki 

dźwiękowej nie mniej niż 20 minut, odtwarzanej w zapętleniu. Każdy głośnik odtwarza inną ścieżkę 

dźwiękową zarejestrowaną w dwóch różnych lokalizacjach tego samego potoku w odległości około 4 

metrów od siebie. Na ścieżce dźwiękowej powinny znajdować się typowe dźwięki dla otoczenia potoku 

powiew wiatru, szum liści, głosy ptaków. Dźwięki niezarejestrowane w środowisku naturalnym powinny 

zostać dodane w studiu nagraniowym.  

Jakość nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz – 15kHz, odstęp sygnał/szum, nie 

powodujący niekorzystnych wrażeń słuchowych. 

 

2.11. System zarządzania ekspozycją 

 

System zarządzania ekspozycją ma za zadanie uruchomienie jednym przyciskiem wszystkich urządzeń 

multimedialnych oraz oświetlenia. Analogicznie drugi przycisk służy do wyłączania ekspozycji. System 

składa się z jednostki centralnej odpowiedzialnej za logikę sterowania oraz modułów wykonawczych do 

oświetlenia i multimediów. Interfejs sterowania w formie klawiatury dwu-przyciskowej należy zabudować 

w rewizji dioramy w sposób niewidoczny dla zwiedzających. Urządzenia wykonawcze należy 

zainstalować w szafce teletechnicznej umieszczonej w rewizji dioramy.  

 

Specyfikacja modułu zarządzania ekspozycją 

Pamięć: 1x wejście karty pamięci SD, 

Komunikacja: 12x portów magistrali systemowej; 1x Ethernet 10/100 Mbps; 1x USB w standardzie 2.0, 

Zasilanie 24V DC, 

Specyfikacja Klawiatury sterującej 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 
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Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

 

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 

Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

2.12.  Elementy architektury - sufit 

 

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych paneli z nadrukiem 

podwieszonych do sufitu właściwego za pomocą podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umożliwić montaż 

oświetlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokości odpowiednich warstw, aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny i dekoracyjny. 

 

Technologia wykonania sufitu 

 

Sufit składa się z formatek z 5 paneli materiałowych rozpiętych na ramie aluminiowej wykonanej z profili 

aluminiowych anodowanych 16mm. Panele posiadają rozmiary: 

 

panele o rozmiarze 1,5m x 1,5m – 4 sztuki 

panel o rozmiarze 2m x 2m – 1 sztuka 

 

Panele będą częściowo zachodzić na siebie w zależnośc i od imitowanego w danym miejscu 

zagęszczenia liści na drzewie w postaci wydruku. Przy czym panel największy o rozmiarach 2m x 2m 

należy umieścić jako centralny zawieszony najwyżej w pomieszczeniu i nie niżej niż 3,80m. Pozostałe 

należy zawiesić poniżej, nakładając częściowo na panel największy, tak aby uzyskać efekt zagęszczenia. 

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną 

tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Jakość wydruku nie mniejsza niż 720 dpi. 

 

Na panelach mają się znaleźć zdjęcia koron drzew tworzących olszynę górską, sfotografowane z 

perspektywy osoby patrzącej od dołu  do góry, przez korony drzew. Należy zastosować fotorealistyczny 

kolaż złożony z minimum pięciu zdjęć na panel. Próbkę kolażu zdjęciowego przed wykonaniem wydruku 

należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Nadruk wykonany technologią sublimacyjną - według 

specyfikacji z rozdziału 10.1. 

Malowanie sufitu istniejącego 
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Sufit istniejący powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym, farbą wewnętrzną sufitową  do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, posiadającą atest higieniczny PZH. Powierzchnia do pokrycia 

farbą to około 28 m2. Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie 

minimum dwiema warstwami farby. Należy przewidzieć utrudnienia w postaci przewodów elektrycznych, 

wypustów oświetleniowych oraz zabezpieczenie ścian przed malowaniem. 

 

Pozostałe powierzchnie otynkowane i obecnie w kolorze białym, należy pokryć farbą czarną matową. 

Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie minimum dwiema warstwami 

farby. 

 

2.13. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Urządzenia multimedialne – 0,76 kW – zasilanie z obwodu nr 5.6 - wg projektu instalacji elektrycznej 

08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne – 0,2 kW – zasilanie z obwodu nr 4.5 - wg projektu instalacji elektrycznej 

08.2016r  
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3. Sala BUCZYNA KARPACKA 

 

3.1. Opis strefy 

W Sali Buczyna karpacka prezentowany jest ekosystem buczyny karpackiej wraz z  florą i fauną związaną  

z ekosystemem. Pokazane jest życie toczące się zarówno w części nadziemnej, jak i pod ziemią.   

Diorama umieszczona jest wzdłuż trzech ścian. W centralnej części znajdują się dwa modele buków wraz 

z runem, w aranżacjach, odpowiadających porom roku: wiosennej i jesiennej. Modele drzew są 

półprzekrojami pni dorodnych buków z koronami.  Na nich umieszczone są eksponaty ptaków. Pomiędzy 

modelami buków znajduje się ekran prezentacyjny. W tej części dioramy zaaranżowany jest także potok. 

Po obu stronach centralnej części diorama prezentowany jest uproszczony profil glebowy. Na granicy 

pomiędzy częścią nadziemną i podziemną umieszczone są ekspozytory roślin z systemem korzeniowym, 

pokazane są także zwierzęta żyjące pod ziemią, miejsca ich schronienia, itp.  

Uzupełnieniem dioramy są dwa modele buków zwieszone z sufitu i pokazane z całym systemem 

korzeniowym, a także martwe pnie – z żyjącymi na nich organizmami.  

Tło dioramy stanowią fotorealistyczne nadruki wielkoformatowe prezentujące las bukowy w odpowiednich 

porach roku.  

W gablotach umieszczonych na jednej ze ścian prezentowane są skały budujące Gorce.  

 

3.2. Plansza powitalna 2.a – 1 szt 

Element typograficzny wykonany w technologii opisanej w rozdziale 12, symbol strefy – bukiew. Plansza 
zawiera tytuł sali, słowa kluczowe, symbol strefy (napisy także w języku Braille,a).  

 

3.3. Diorama buczyny 

Po wejściu do Sali Zwiedzający widzi dwa podwieszone do sufitu pnie bukowe z systemem korzeniowym. 

Wzdłuż trzech ścian znajduje się diorama przedstawiająca uproszczony profil glebowy, w obrębie którego 

znajdują się ekspozytory z modelami roślin, nory zwierząt, korzenie według specyfikacji zawartej w opisie 

stanowisk. 

Na lewo od wejścia znajduje się ekran projekcyjny umieszczony pomiędzy modelami półprofili młodych 

buków.  Buk po lewej stronie jest zaprezentowany w porze wiosennej, z prawej w jesiennej.  

Pomiędzy bukami umieszczony jest ekran przepuszczalny, perforowany, na którym wyświetlana jest 

prezentacja na temat roślin i zwierząt występujących w buczynie. O wyborze animacji decyduje 

Zwiedzający za pomocą wyboru przycisku z pulpitu, umieszczonego przed dioramą. Na przycisku 

znajduje się wygrawerowany symbol odpowiadający tematyce uruchamianej prezentacji. Dodatkowo w 

pulpicie znajduje się półka, na której umieszczono plan dioramy wykonany techniką tyflograficzną.  

Na ścianie naprzeciw wejścia znajdują się modele martwych drzew - leżącej kłody i stojącego pnia 

bukowego. W kłodzie leżącej umieszczono wizjery, dzięki którym można obejrzeć powiększone (z 
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zachowaniem proporcji) modele zwierząt żyjących w martwej kłodzie - wije, chrząszcze, skoczogonki, 

oraz grzyby. W stojącym pniu zaaranżowano dziuple zamieszkane przez ptaki czy nietoperze. 

Zwiedzający poznaje rolę martwego drzewa w leśnym ekosystemie. 

Cała diorama osadzona jest na pewnej wysokości i odsunięta od ściany, dzięki czemu newralgiczne 

miejsca mogące ulec zawilgoceniu nie są zabudowane. 

W całej strefie Zwiedzający słyszy dźwięki charakterystyczne dla tego ekosystemu, ścieżka dźwiękowa 

w formie zapętlonej, powtarzanej co około 20 minut. W trakcie projekcji animacji na ekranie dźwięk 

dobiega z głośnika kierunkowego zabudowanego w strefie ekranu. 

Sam sufit zabudowany jest ażurową konstrukcją imitującą koronę buka. Zaaranżowany jest w formie 

formatek z nadrukiem, zawieszonych pod sufitem. 

 

Specyfikacja techniczna dioramy  

 

Powierzchnia dioramy około 5 m2. 

 

Podstawa aranżacji dioramy wykonana w styropianie utwardzonym powierzchniowo gipsem akrylowym. 

Możliwe jest wykorzystanie naturalnych materiałów jak kamienie i ziemia w przypadku fragmentów 

przekroju glebowego. Przekrój glebowy uproszczony zajmuje wysokość od 80cm (przy ekranie) do 130cm 

(przy modelach buka) w formie nieregularnej linii podziału części aranżacji podziemnej i nadziemnej. 

Całość malowana natryskowo i lakierowana. Powierzchnia dioramy ma jednocześnie stanowić relief 

otoczenia ekranu projekcyjnego. W rogu dioramy znajduje się strumień (2.b) o cechach 

charakterystycznych (szerokość, szybkość spływu) dla ekosystemu. Wrażenie płynącej wody mają 

wzmocnić lampy H2O LED (lampa RGB imitująca efekt wody min 10W o kącie świecenia min 35st.).  

 

Diorama powinna zostać wykonana jako modułowa, w modułach nie szerszych niż 90cm, połączonych 

ze sobą w niewidoczny sposób. Blat podstawy dioramy wykonany z płyty OSB odpornej na wilgoć o 

grubości minimum 20mm, do podstawy przykręcone kółka (6 szt.) w tym dwa z blokadą. Diorama powinna 

być uniesiona nad podłogę minimum 10cm aby zapewnić swobodny opływ powietrza. Konstrukcja 

dioramy przytwierdzona powinna być do ściany za pomocą układu stabilizującego z wykorzystaniem 

kotew chemicznych. Nie dopuszcza się montażu dioramy do podłogi ze względu na istniejące ogrzewanie 

podłogowe. Konstrukcja powinna umożliwić montaż właściwej dioramy w częściach oraz pozwolić na 

uniesienie jej ciężaru.  

Okładzina cokołu dioramy, o wysokości około 20cm, wykonana z materiału naturalnego lub sztucznego, 

twardego, imitującego kamień podobny do kamienia położonego ścianach.  

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji znajdujących się w zabudowie dioram. 

 

W części dioramy stanowiącej relief dla ekranu, gdzie głębokość zabudowy jest niewielka, dopuszcza 

się wykonanie jej na bezpośrednich mocowaniach do ściany, w formie przykręcanych i łączonych 

modułów (bez podstawy na kółkach). 
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Dostęp do ekranu i dioramy, po obu stronach pulpitu interaktywnego, zabezpieczony jest barierą 

wykonaną na wzór bariery turystycznej. Poręcz wykonana na wzór drewnianej żerdzi, o średnicy nie 

większej niż 15cm, przyciętej na wymaganą długość. Przymocowana jest do słupków drewnianych, o 

średnicy nie większej niż 15cm, maksymalnie co 60cm. Bariera przymocowana do dioramy (nie można 

montować do podłogi). Całkowita wysokość zabezpieczenia - 75cm. Na poręczy zawieszona tabliczka 

informacyjna formatu A3 z wydrukiem na folii, wykonana ze spienionego PCV. Treść i kolor wydruku 

uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Eksponat nr 2.d – wiszące buki – 2 szt 

Pień z systemem korzeniowym (2 szt.) wykonany z laminatu, (gips akrylowy lub żywica), do którego 

dołączone są korzenie. Można wykorzystywać naturalne korzenie (wysuszone, zaimpregnowane) jak i 

elementy rzeźbiarskie z mas plastycznych imitujących naturalny korzeń. Model podwieszony do sufitu na 

stalowych linach. W obrębie laminatu znajdują się uchwyty umożliwiające podwieszenie, rozbudowany 

system korzeniowy wymaga odciągów. Dodatkowo model przytwierdzony do ściany.  

 

Runo leśne 2.e – 1 kpl  

wykonane w dwóch wersjach: 

W części wiosennej płat runa o powierzchni 0,5m2 porośnięty czosnkiem niedźwiedzim.  

W części jesiennej płat runa 0,3m2 z paprociami (2 sztuki), osadzony w dioramie przekroju glebowego 

dookoła stanowisk buka. Dodatkowo na dioramie umieszczona ściółka z suszonych liści buka, fragmenty 

korzeni (naturalne lub odlewane).  

 

Dodatkowo w rogu dioramy znajduje się fragment potoku, wykonany z żywicy transparentnej, pleksi oraz 

obłożony kamieniami.  

W obrębie dioramy (pod pniem poziomym) znajduje się szuflada w formie wysuwanego elementu około 

100 x 50 cm, przykrytego szkłem bezpiecznym klejonym, w której umieszczono model łasicy penetrującej 

norę i model ryjówki. Modele wykonane z modeliny termoutwardzalnej i żywicy.  

Również w części dioramy po prawej stronie pomieszczenia znajdzie się podnoszony na zawiasie 

fragment martwego drewna, oznaczony znakiem zapytania.  Pod nim model salamandry, wykonany w 

technologii pozwalającej na dotykanie eksponatu. Stanowisko dostępne dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo.  

 

buk w porze wiosennej 2.f – 1 sztuka, wysuszony i zaimpregnowany pień buka z koroną – wysokość 

około 200 cm. Do gałęzi mocowane sztuczne liście. W pniu umieszczony stalowy pręt umożliwiający 

montaż do sufitu.  

 

buk w porze jesiennej 2.f – 1 sztuka, wysuszony i zaimpregnowany pień buka z koroną – wysokość 

około 200 cm. Do gałęzi mocowane sztuczne liście. W pniu umieszczony stalowy pręt umożliwiający 

montaż do sufitu. 

 

 

 

Ptaki umieszczone na modelach buków 2.p : 

- puszczyk uralski wysokość 50-60 cm model z modeliny termoutwardzalnej malowany natryskowo, 

lakierowany. 
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- dzięcioł białogrzbiety – wysokość około 25 cm pełen odlew z żywicy lub laminat, malowany natryskowo, 

lakierowany 

- muchołówka mała – wysokość około 11 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, malowany 

natryskowo, lakierowany 

 

Stanowisko edukacyjne nr 2.i – ekspozytory roślin – 6 sztuk 

Na granicy przekroju glebowego i części nadziemnej w miejscu gdzie linia glebowa przechodzi w relief 

dla ekranu umieszczone są ekspozytory roślin. Roślina pokazana jest jako część nadziemna w formie 

modelu oraz system korzeniowy jako nieduża gablota, w której za szklaną szybką znajduje się korzeń. 

Gablotka jest podświetlona, a na tylnej ścianie, która jest wygięta w literę C, jest nadrukowane tło gleby, 

w której się znajduje. 

 

Specyfikacja gablot – 6 sztuk 

 

Komora wykonana ze sklejki o grubości 5-10mm, klejona brzegami o wymiarach 15x30cm i głębokości 

15cm, montaż na wpusty, pomalowana bejcą. Tylna ścianka wewnętrzna w literze C wykonana z mlecznej 

płyty PCV giętej. Za płytą mleczną PCV umieszczona jest oprawa LED. Przód komory pokryty szybka z 

poliwęglanu mocowaną na cztery śrubki do ścianek komory. Górna powierzchnia komory posiada otwór 

który odgranicza część korzenną od części nadziemnej rośliny. Ekspozytor włożony jest w niszę 

przygotowana w dioramie, tak aby część nadziemna wychodziła ponad granicę glebową w dioramie, a 

komora była widoczna na przekroju glebowym dioramy. 

 

Specyfikacja modeli roślin do gablot 

- żywiec gruczołowaty i cebulkowy w jednym ekspozytorze  - modele około 30 cm ( bez systemu 

korzeniowego) wykonane z materiałów: papier, tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu 

pokryta lakierem lub werniksem.  

- żywokost sercowaty - model około 30 cm ( bez systemu korzeniowego) wykonane z materiałów: 

papier, tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu pokryta lakierem lub werniksem. 

- zawilec gajowy - model około 20 cm ( bez systemu korzeniowego) wykonane z materiałów: papier, 

tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu pokryta lakierem lub werniksem. 

- kokorycz pusta - model około 30 cm ( bez systemu korzeniowego) wykonane z materiałów: papier, 

tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu pokryta lakierem lub werniksem. 

- rzeżucha trójlistkowa - model około 30 cm ( bez systemu korzeniowego) wykonane z materiałów: 

papier, tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu pokryta lakierem lub werniksem. 

- lilia złotogłów- model około 100 cm ( bez systemu korzeniowego) wykonane z materiałów: papier, 

tektura, plastik, folia PE, styrodur- całość modelu pokryta lakierem lub werniksem. 

Wydruk wielkoformatowy tła dioramy 2.c – 2 sztuki  

Specyfikacja konstrukcji i materiału -  wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% 

poliester, matowe wykończenie powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy 
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wykonać techniką sublimacyjną tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Konstrukcja zbudowana z 

profili aluminiowych anodowanych 16mm. Profile przykręcone na dystansach bezpośrednio do ściany. 

Rozmiary wydruku: 

Część lewa około  2 x 3 m 

Część prawa około  4,4 x 3 m 

Jakość wydruku nie mniejsza niż 720dpi. 

 

3.4. Stanowisko edukacyjne nr 2.g – pień martwego drzewa  

 

Pnie bukowe - poziomy i pionowy. W poziomym są zainstalowane wzierniki (2.m – 3 kpl), które pozwalają 

zaglądnąć do wnętrza stanowiącego miniaturową podświetloną dioramę reprezentującą odpowiednie 

procesy zachodzące wewnątrz pnia martwego buka oraz florę i faunę charakterystyczną dla martwego 

pnia. 

W pniu pionowym pokazane są zewnętrzne cechy martwego pnia,  dziuple i pęknięcia oraz 

charakterystyczne gatunki grzybów i zwierząt dla tego mikrośrodowiska (możliwość dotykania, dostępne 

dla osób z dysfunkcją wzroku).  

 

 

Specyfikacja wykonania pnia poziomego 2.g – część 1 stanowiska – 1 kpl 

 

Pień poziomy – leżąca kłoda około 2 metry długości i średnicy 40-50 cm. W obrębie pnia powiększone 

owady. Pień wykonany z laminatu (gips akrylowy AcrylicOne + mata szklana) i modeliny epoksydowej 

malowany natryskowo, lakierowany. Na pniu imitacje mchów, przeszklenia ze szkła bezpiecznego, 

oświetlenie LED w obrębie wnęk na modele. Pień położony na ściółce wykonanej z naturalnych 

materiałów umieszczonych w obrzeżu wykonanym z imitacji kamienia wzorowanego na kamień 

znajdujący się na ścianach pomieszczenia. 

 

Specyfikacja wzierników 2.m – 3 kpl 

 

Wziernik nr 1 – gatunki wijów  

- wij drewniak – wielkość 30 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, malowany natryskowo, 

lakierowany 

- krocionóg Julus carpathicus - wielkość 30 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, malowany 

natryskowo, lakierowany 

Modele gatunków pokazane z zachowaniem proporcji naturalnych 

 

Wziernik nr 2 – skoczogonki  

- skoczogonek Tetrodontophora bielanensis) – wielkość około 10 cm modelina termoutwardzalna, 

malowany natryskowo, lakierowany 

- skoczogonek bourletiella arvalis – wielkość około 10 cm z modeliny termoutwardzalnej, malowany 

natryskowo, lakierowany 

Modele gatunków pokazane z zachowaniem proporcji naturalnych 
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Wziernik nr 3 – chrząszcze 

- biegacz zielonozłoty - wielkość około 28 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, malowany 

natryskowo, lakierowany 

- biegacz skórzasty - wielkość około 28 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, malowany 

natryskowo, lakierowany 

 

 

Specyfikacja wykonania pnia pionowego 2.g – część 2 stanowiska - 1 kpl 

 

Około 2 metry wysokości i średnicy 40-50 cm. Pień wykonany z laminatu (gips akrylowy AcrylicOne oraz  

mata szklana) i modeliny epoksydowej malowany natryskowo, lakierowany. 

Klapka uchylna z kory oznaczona znakiem zapytania: 

Widoczne strzępki grzybni pod korą, a na odwrotnej stronie klapki informacja w formie nadruku, co to jest. 

 

Dziuple i pęknięcia w pniu pionowym: 

- nietoperz – nocek Bechsteina wielkość około 5,5 cm pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, 

malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany. Sposób montażu: ze stóp nietoperza wyprowadzone 

stalowe pręty umożliwiające montaż na dziupli. 

- popielica na konarze - wielkość około 15 cm + długość ogona 13 cm, pełen odlew z żywicy, np typu 

Smooth Cast, malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany.  

- włochatka wychylająca się z dziupli – wielkość około 26 cm, pełen odlew z żywicy, np typu Smooth Cast, 

malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany.  

 

Modele grzybów i porostów w obrębie obu pni – 1 kpl  

 

Grzyby na leżącej kłodzie: 

 

Gęstoporek cynobrowy (1 szt.) – owocniki ok 10 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast lub 

model z modeliny termoutwardzalnej SuperSculpey całość malowana natryskowo i polakierowana, 

montowany w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do pnia.  

 

Monetka bukowa (5 szt.) - wielkość około 5-10 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast lub model 

z modeliny termoutwardzalnej SuperSculpey całość malowana natryskowo i polakierowana, montowane 

w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do pnia.  

 

Lakownica spłaszczona (1 szt.) - owocniki ok 20 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast lub 

model z modeliny termoutwardzalnej SuperSculpey całość malowana natryskowo i polakierowana, 

montowany w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do pnia.  

 

Prószyk brudzący (10 szt.) - wielkość około 1-5 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast lub model 

z modeliny termoutwardzalnej SuperSculpey całość malowana natryskowo i polakierowana, montowane 

w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do pnia. 
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W obrębie pnia: 

 

opieńka miodowa (20 szt.) - średnica kapelusza 2 do 5 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast 

lub model z modeliny termoutwardzalnej SuperSculpey, całość malowana natryskowo i polakierowana, 

montowane w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do podłoża. 

 

czarka austriacka (10 szt.) - średnica od 2 do 5 cm, model z modeliny termoutwardzalnej, całość 

malowana natryskowo i polakierowana, montowane w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający 

montaż do podłoża. 

 

Na stojącym pniu bukowym: 

 

Brodaczka zwyczajna – plecha średnicy do 30 cm, okaz suszony impregnowany (1 szt.). 

 

Granicznik płucnik - plecha do 20 cm, model z modeliny termoutwardzalnej, całość malowana natryskowo 

i polakierowana, montowane w obrębie modelu, stalowy pręt umożliwiający montaż do pnia(3 szt.). 

 

pawężnica łuseczkowata - plecha średnicy około 20 cm, pełen odlew z żywicy np. serii Smooth Cast lub 

model z modeliny termoutwardzalnej, całość malowana natryskowo i polakierowana, montaż na kleju 

dwuskładniowym(5 szt.). 

 

Wszystkie modele owocników grzybów wykonane w technologii pełnego  

odlewu z żywicy mogą służyć do dotykania. 

 

3.5. Stanowisko interaktywne nr 2.h – życie w buczynie – 1 kpl 

 

Przekrój w formie reliefu, który uformowany jest jako nachodzący na dolną część ekranu (podstawę) 

fragment dioramy, rozciągający się do modeli drzew i ekspozytorów roślin. Przekrój jest wkomponowany 

na przedzie ekranu wielkoformatowego, przepuszczalnego dla powietrza, na którym wyświetlany jest 

obraz z projektora, z aplikacją interaktywną. Przed ekranem zamontowany jest pulpit wolnostojący z mapą 

wypukłą strefy, na której umieszczone są symbole odpowiadające niektórym elementom dioramy. 

Poprzez wybór z pulpitu (mapy) odpowiedniego przycisku z wygrawerowanym symbolem Zwiedzający 

uruchamia aplikację na ekranie – prezentowana jest animacja dotycząca wybranego obiektu.  

Widzimy to w przekroju, z perspektywy osoby stojącej przy pulpicie, obserwującej animację 

wkomponowaną w dioramę wykonaną jako zabudowa podstawy ekranu. 

Jest to połączenie scenografii z żywym obrazem w formie interaktywnej. Dodatkowo pulpit posiada półkę, 

na której zamontowana jest mapa tyflograficzna dioramy, przeznaczona dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Specyfikacja ekranu 

Ekran ramowy stały – rama ekranu niewidoczna 

Montaż powierzchni projekcyjnej na ramie o wymiarach przekroju profilu ramy nie mniejszych niż  100 x 

30 mm  

Samonapinający system montażu sprężynowego 

Powierzchnia robocza ekranu nie mniejsza niż 300 x 168,5 cm( proporcje 16:9) 
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Powierzchnia projekcyjna o parametrach: współczynnik odbicia minimum 1,2; kąt widzenia minimum 

145 st.; gramatura nie mniejsza niż 550g/m2; grubość materiału minimum 0,40 mm  

 

Specyfikacja projektora  

Technologia DLP 
Rozdzielczość natywna 1080p 1920 x 1080 
Jasność1 (Tryb Jasny) nie mniej niż  3500 lumenów ANSI 
Kontrast nie mniejszy niż 15 000:1 
Żywotność lampy minimum:  Eco+/Eco/Bright 7000/4000/3000 (godzin) 
Współczynnik projekcji maksymalnie: 0,5:1 
Złącza wejściowe/wyjściowe 2x HDMI, 1x VGA (RGB/YPbPr), wyjście VGA, RJ45, RS232,  
Głośnik o mocy minimum 10W 
Korekcja trapezu minimum ± 20° w pionie 
Proporcje obrazu Natywny 16:9 
 
Uchwyt sufitowy 

Kompatybilny z projektorem 
Kolor czarny 
 

 

Specyfikacja komputera 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik minimum 14350 punktów (na dzień 16-

1-2017r) 

Liczba rdzeni/wątków – 4/8 

Pamięć 16 GB  

Szybkość pamięci karty graficznej 8 Gbps 

Pamięć karty graficznej 6 GB GDDR5 

Dysk SSD min 128 GB  

System operacyjny w wersji Pro 

 

Specyfikacja systemu sterowania przekazem sygnałów z pulpitu 

System oparty na mikrokontrolerze o minimalnych parametrach: 

Napięcie pracy: 5 V 

Pamięć Flash: 32 kB 

Pamięć RAM: 2,5 kB 

Pamięć EEPROM: 1 kB 

Rdzeń: 8-bit AVR 

Taktowanie: 120 MHz 

Gniazdo USB: microUSB 

Czytnik microSD 

Specyfikacja głośników ściennych 

Zestaw składający się z kolumny aktywnej, która zasila dodatkowo kolumnę pasywną 

Szerokopasmowe, dwudrożne kolumny minimum (6" + 1") 

Zbalansowane wejście stereo "Euroblock" (kolumna aktywna) 

Niezbalansowane wejście "RCA" (kolumna aktywna) 

Połączenie "Euroblock" dla kolumny pasywnej  
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Wbudowany wzmacniacz minimum 2 x 20 W RMS 

Funkcja Auto Stand-By  

System "Anti-Clip" zabezpieczający zestaw przed przeciążeniem 

Diody LED sygnalizujące stany ON / Stand-By oraz CLIP 

Wzmocniona konstrukcja z tworzywa ABS 

W zestawie uchwyt naścienny do montażu oraz linka zabezpieczająca 

 

Specyfikacja pulpitu 

Panel wykonany z blachy nierdzewnej szczotkowanej wycinanej na kształt elipsy o wymiarach: oś 1: 95 

cm, oś 2: 28cm . Na pulpicie umieszczone przyciski – 8 szt  o średnicy ok 8 cm z wygrawerowanym 

kształtem odpowiadającym tematyce animacji. Pulpit stanowi część dioramy, zainstalowany na  

wysokości 75 cm.  

 

 

Wytyczne aplikacji interaktywnej 

 

Aplikacja (w formie animowanej, 8 animacji): obejmuje następujące gatunki zwierząt w 
charakterystycznych dla nich warunkach bytowania i sytuacjach oraz cykl rozwojowy buka  

 

1. popielica (przygotowanie do zimy i hibernujący w norze)  
  2. ryjówka górska (żerowanie, intensywność żerowania i szybkość przemieszczania) 

3. puszczyk uralski (np. na konarze buka, polowanie lub karmienie młodych) 
4. orzeł przedni (polowanie i zachowania lęgowe) 
5. nietoperz – nocek Bechsteina (lot zwrotny związany z polowaniem w nocy i sen w  
  szczelinie w ciągu dnia), 
6. łasica  (łasica penetrująca nory gryzoni) 
7. lis (wykopujący i zakładający norę) 
8. wzrost buka od nasiona do drzewka  – wysiew, kiełkowanie i rozwój,(otwieranie się  
  okrywy, wysypywanie orzeszków, kiełkowanie nasion, rozwój siewki z liścieniami,  
  drzewko i wiekowy okaz (z podaniem skali czasowej) 

 

W każdym przypadku animacja uruchamiana jest przyciskiem na pulpicie symbolizującym dany gatunek 
lub proces, wyświetlanie animacji trwa nie dłużej niż 30 sekund. Animacja zawiera: 
1-7 nazwa gatunku, krótka informacja – jedno zdanie nt. zawartości merytorycznej animacji, rodzaj 

tytułu, np. orzesznica przygotowująca się do snu zimowego, 

8 wzrost buka - wysiew, kiełkowanie i rozwój (otwieranie się okrywy, wysypywanie orzeszków, 

kiełkowanie nasion, rozwój siewki z liścieniami, drzewko)   

 

 

3.6. Stanowisko edukacyjne 2.j – geologia  

 

 

Specyfikacja gablot – 3 sztuki 
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Gabloty wiszące o rozmiarach 40cm x 40cm i głębokości maksymalnie 20cm, zawierające próbki 

materiału skalnego, z możliwością ich dotykania. 

 

 

Każda z gablot posiada ramę metalową z płyty aluminiowej, spawanej, szlifowanej i szczotkowanej, w 

której trwale zamocowane i osadzone są wycinki skał z fakturą. Każda z gablot jest oświetlona jasnym 

światłem z umieszczonego nad nią reflektora ekspozycyjnego. Tylna ścianka gabloty jest wykonana z 

płyty aluminiowej z uchwytami do montażu. Gabloty mocowane są za pomocą kotew chemicznych do 

ściany. 

Poniżej gabloty tablica o wymiarach minimum 40cm x 10cm, z matowej płyty PCV spienionego, o grubości 

minimum 3mm, montowana na dystansach stalowych do ściany, wygrawerowaną nazwą skały (w języku 

polskim i Braille’a).   

 

Gablota  nr 1 – piaskowce 

 

Gablota nr 2 – zlepieńce 

 

Gablota nr 3 – łupki 

 

Gabloty zawierają próbki pozyskane z naturalnych terenów występowania tego materiału skalnego. 

Szczegółowa aranżacja gablot do uzgodnienia z Zamawiającym. Pozyskaniem materiału do gablot należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

3.7. Elementy nawigacji osób z dysfunkcją wzroku 2.t 

Tor prowadzący przez pomieszczenie wykonany z pinezek adhezyjnych (guzów dotykowych) koloru 
czerwonego o długości około 14m. Szczegółowy opis technologii w rozdziale 11.1. 

3.8. Plansza tyflograficzna 2.k – 1 szt 

 

Wykonana w technologii tyflograficznej opisanej w 11.2. Powinna zawierać elementy takie jak: strumień, 

buk, grzyby (2 gatunki), wij oraz biegacz, rozmieszczone zgodnie z układem dioramy. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Oświetlenie Sali ekspozycyjnej 2.u 

 

Oświetlenie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji. 
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System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

System oświetlenia na konstrukcji złożony z następujących elementów: 

Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

Szczegółowy plan oświetlenia podany jest na rys. nr M_04. 

 

Reflektory planszy powitalnej – 1 sztuka 

 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

 

 

 

 

 

Reflektory kadrujące gabloty geologiczne – 3 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 
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Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory oświetlenia ogólnego – 4 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące eksponaty dioramy, wiszące pnie i zestaw pni leżącego i stojącego – 4 

sztuki 

protokół sterowania DMX-512 / RDM 

Minimalna ilość diod 1(COB) 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż  2,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
szerokość: 120 mm (270 mm dla poziomej głowy reflektora)  
wysokość: 450 mm  
średnica reflektora: 100 mm 

Sterownik oświetlenia 

 

Sterowanie odbywa się poprzez magistralę DMX poprowadzoną od modułu sterującego, który 

zarządzany jest ze sterownika ekspozycji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyła komendy do 

poszczególnych opraw oświetleniowych definiując ich ustawienia. 
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Linie wyjściowe DMX – 4  

Optyczna izolacja linii DMX 

Zabezpieczenie przepięciowe 

Konfiguracja przez PC 

Pobór mocy 4W 

Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX 

Porty DMX 512 - złącza XLR 

Wersja protokołu - Art-Net II 

Zasilanie 230 V AC 

 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy, według projektu rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych podanych na rys. nr M_04. 

 

 

3.10. Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej – 2.w 

 

Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Urządzenia nagłaśniające – 

głośniki, umieszczone są na szynoprzewodzie w rogach pomieszczen ia, po obu stronach dioramy i 

skierowane tak aby uzyskać wrażenie dźwięku dochodzącego z dioramy. 

 

Specyfikacja systemu nagłośnienia – 2 sztuki 

 

Urządzenie składa się z głośnika, wzmacniacza oraz odtwarzacza plików WAV. Całość podłączana jest 

do szynoprzewodu oświetleniowego za pomocą adaptora (znajdującego się w komplecie z głośnikiem). 

Umożliwia odtwarzanie utworów audio w dowolnym miejscu pomieszczenia wyposażonego w system 

szynoprzewodów bez konieczności tworzenia dodatkowej instalacji. System może być sterowany za 

pomocą dowolnego sterownika pracującego w standardzie DMX-512.  

 

 

Funkcje dźwiękowe realizowane są za pomocą sterowania DMX i pozwalają na odtwarzanie nagrań, 

wybór konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych i wielu utworów oraz płynną regulację głośności. 

Dodatkowo za pomocą dedykowanego kontrolera/konfiguratora DMX512 możliwa jest regulacja niskich i 

wysokich tonów oraz ustawianie adresu DMX. Menu urządzenia pozwala także zdefiniować zachowanie 

odtwarzacza w przypadku braku sygnału DMX. 

 

Mocowanie szynoprzewód  
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Sterowanie DMX-512, ilość adresów: 4 

Moc minimum 10W 

Przechowywanie plików SD/SHC 

Ilość obsługiwanych utworów minmum 80 

Zasilanie 230 V AC 

Masa nie większa niż 4 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 200 mm 
Wysokość: 400 mm 
Średnica głośnika: 150 mm 

 

 

Wytyczne dla treści nagłośnienia 

 

Dla Sali przewidziano dwie odrębne ścieżki dźwiękowe odtwarzające naturalne dźwięki lasu bukowego, 

nagrane w formacie stereo, w formie pliku cyfrowego WAV. Długość pojedynczej ścieżki dźwiękowej nie 

mniej niż 20 minut, odtwarzanej w zapętleniu. Każdy głośnik odtwarza inną ścieżkę dźwiękową 

zarejestrowaną w dwóch różnych lokalizacjach na polanie lasu bukowego w układzie przestrzennym w 

lesie bukowym. Na ścieżce dźwiękowej powinny znajdować się głosy zwierząt (w tym ptaków), oraz 

powiew wiatru, szum liści oraz typowe dźwięki dla ekosystemu lasu bukowego. Dźwięki 

niezarejestrowane w środowisku naturalnym powinny zostać dodane w studiu nagraniowym.  

Jakość nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz – 15kHz, odstęp sygnał/szum, nie 

powodujący niekorzystnych wrażeń słuchowych. 

 

 

 

3.11. System zarządzania ekspozycją 

 

System zarządzania ekspozycją ma za zadanie uruchomienie jednym przyciskiem wszystkich urządzeń 

multimedialnych oraz oświetlenia. Analogicznie drugi przycisk służy do wyłączania ekspozycji. System 

składa się z jednostki centralnej odpowiedzialnej za logikę oraz modułów wykonawczych do oświetlenia i 

multimediów. Interfejs sterowania w formie klawiatury dwuprzyciskowej należy zabudować w rewizji 

dioramy w sposób niewidoczny dla zwiedzających. Urządzenia wykonawcze należy zainstalować w 

szafce teletechnicznej umieszczonej w rewizji dioramy.  

 

Specyfikacja modułu zarządzania ekspozycją 

Pamięć: 1x wejście karty pamięci SD, 

Komunikacja: 12x portów magistrali systemowej; 1x Ethernet 10/100 Mbps; 1x USB w standardzie 2.0, 

Zasilanie 24V DC 
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Specyfikacja Klawiatury sterującej 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 

Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 

Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

 

3.12.  Elementy architektury 

 

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych paneli z nadrukiem 

podwieszonych do sufitu właściwego za pomocą podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umożliwić montaż 

oświetlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokości odpowiednich warstw, aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny i dekoracyjny. 

 

Technologia wykonania sufitu 

 

Sufit składa się z formatek z 4 paneli materiałowych rozpiętych na ramie aluminiowej wykonanej z profili 

aluminiowych anodowanych 16mm. Panele posiadają rozmiary: 

 

panele o rozmiarze 1,5m x 1,5m –2 sztuki 

panel o rozmiarze 2m x 1m – 1 sztuka 

panel o rozmiarze 3m x 1,5m – 1 sztuka 

 

Panele będą częściowo zachodzić na siebie w zależności od imitowanego w danym miejscu 

zagęszczenia liści na drzewie w postaci wydruku. Przy czym panel największy o rozmiarach 3m x 1,5m 

należy umieścić jako centralny zawieszony najwyżej w pomieszczeniu i nie niżej niż 3,80m. Pozostałe 

należy zawiesić poniżej, nakładając częściowo na poprzedni panel, tak aby uzyskać efekt zagęszczenia. 

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną 

tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Jakość wydruku nie mniejsza niż 720 dpi. 

Na panelach powinny się znaleźć zdjęcia koron drzew lasu bukowego sfotografowane z perspektywy 

osoby patrzącej od dołu  do góry , przez korony drzew. Należy zastosować fotorealistyczny  kolaż złożony 

z minimum pięciu zdjęć na panel. Próbkę kolażu zdjęciowego przed wykonaniem wydruku należy 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Technologia nadruku wykonanego technologią sublimacyjną 

według specyfikacji z rozdziału 10.1. 
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Malowanie sufitu istniejącego 

 

Sufit istniejący powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym, farbą wewnętrzną sufitową  do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, posiadającą atest higieniczny PZH. Powierzchnia do pokrycia 

farbą to około 20 m2. Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie 

minimum dwiema warstwami farby. Należy przewidzieć utrudnienia w postaci przewodów elektrycznych, 

wypustów oświetleniowych oraz zabezpieczenie ścian przed malowaniem. 

 

Pozostałe powierzchnie otynkowane i istniejące jako białe, należy pokryć farbą czarną matową. Należy 

przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie minimum dwiema warstwami farby. 

 

3.13. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Urządzenia sterujące i odtwarzające – 0,67 kW – zasilanie z obwodu nr 5.4 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne i projekcja – 0,75 kW – zasilanie z obwodu nr 4.3 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r  
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4. Sala SSAKI DRAPIEŻNE 

 

4.1. Opis strefy 

Sala ta jest poświęcona 5 wybranym gatunkom ssaków drapieżnych, występujących na terenie 

Gorczańskiego Parku Narodowego, przedstawionych w ich naturalnym środowisku.tj.  wilk, ryś, borsuk, 

gronostaj i łasica. Środowisko naturalne pokazane jest w formie dioramy. Jej uzupełnieniem jest ekran do 

projekcji wielkoformatowych, m.in. prezentacji materiału filmowego w wysokiej jakości. Całość dioramy  

wzbogacają  odgłosy zwierząt. Informację uzupełniającą stanowi „mapa” prezentowanych drapieżników 

na jednej ze ścian w postaci sylwetek zwierząt naturalnej wielkości, wykonanych ze sklejki w formie 

reliefów (płaskorzeźb) umożliwiających odwiedzającym, w tym osobom z dysfunkcją wzroku, poznawanie 

i porównanie ich rzeczywistych rozmiarów. 

 

4.2. Plansza powitalna 3a – 1 szt 

Element typograficzny wykonany w technologii opisanej w rozdziale 12, symbol strefy – odcisk łapy wilka. 
Plansza zawiera tytuł sali, słowa kluczowe, symbol strefy (napisy także w języku Braille,a).  

 

4.3. Diorama ssaki drapieżne 

Diorama odsunięta od ścian. Pomiędzy ścianą a dioramą rozciągnięty wydruk wielkoformatowy na 

powierzchni przepuszczalnej. Tło przygotowane do wydruku jako fotokolaż prezentujący środowisko, tak 

aby współgrało ze scenografią - np. fragment wychodni skalnej, na której stoi ryś ma mieć kontynuację 

na wydruku aby otrzymać wrażenie głębi i scalenia. Całe pomieszczenie jest nieco przyciemnione, jedynie 

poszczególne eksponaty w dioramie są mocniej podświetlone w odniesieniu do tła w jakim występują. 

Diorama posiada wysunięty w stronę wejścia cypel, na którym wyeksponowany jest na niskiej półce 

skalnej wilk w pozycji czujnego obserwatora. Eksponat ten wyposażony jest w mechanizm powodujący 

wrażenie, że wilk oddycha.  

Po prawej stronie od wilka znajduje się półka skalna, na której prezentowany jest ryś spoglądający z góry 

na Zwiedzających. W skalnej szczelinie u podnóża instalacji umieszczony model borsuka. Modele małych 

ssaków znajdują się na podłożu dioramy.  

W warstwie dźwiękowej słyszymy odgłosy zwierząt prezentowanych w dioramie jako ścieżka dźwiękowa 

odtwarzana w pętli co około 20 minut. 

Konstrukcja dioramy jest także podniesiona, tak aby powietrze swobodnie mogło przepływać również pod 

nią, umożliwiając  właściwą cyrkulację. 

Na ścianie lewej (w stosunku do głównej dioramy) aranżacja zmienia się we fragment potoku o wyglądzie 

charakterystycznym dla wysokości ok. 1.000 m n.p.m. (wąski, z kamienistym dnem, z głazami w korycie) 

dopasowanym do ekosystemu lasu prezentowanego na dioramie. Na ścianie (po lewej stronie od wejścia) 

znajduje się ekran projekcyjny, na którym wyświetlane są filmy dot. poszczególnych gatunkach zwierząt 

(5 filmów, czas trwania każdego ok. 3 min.), włączane przyciskami znajdującymi się na pulpicie. Pulpit 
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stanowi część dioramy, łączącą się z główną częścią dioramą przy wychodni z wilkiem. W momencie 

rozpoczęcia odtwarzania wybranego filmu na ekranie wyświetlają się tropy gatunku, który prezentowany 

jest na filmie.  

Na podłodze pomiędzy pulpitem z przyciskami a ścianą z ekranem, na długości około 2m, namalowane 

są tropy zwierząt: wilka, rysia, borsuka, łasicy, gronostaja, poprowadzone obok siebie. Tropy powinny być 

zgodne z rzeczywistym układem i wielkością. 

 

Specyfikacja dioramy ssaków drapieżnych  

Powierzchnia dioramy około  4,5 m2 

 

W lewym narożniku dioramy zaaranżowany fragment wartko płynącego potoku, o cechach 

dopasowanych do ekosystemu lasu prezentowanego na dioramie. Dno potoku kamieniste (można 

wykorzystać naturalny kamień), imitacja wody wykonana z transparentnych żywic i silikonów. Podstawa 

aranżacji to styropian utwardzony powierzchniowo gipsem akrylowym i matą szklaną (laminat). 

 

W dioramie prawy narożnik zajmuje wysoka (około 1,5m wysokości) imitacja skały piaskowcowej 

(powierzchni około 1,5m2). Aranżacja wyrzeźbiona w styropianie, zaś faktura nadana w modelinie 

epoksydowej - całość malowana natryskowo i lakierowana matowo. Na skale znajdują się imitacje traw i 

mchów. U podnóża rumosz, przy wykonaniu którego można użyć skały naturalne.  

Scena z lewej strony przed ekranem zamknięta przez imitacje leżących, połamanych pni, pokrytych 

mchami, porostami, grzybami. 

 

Stanowisko wilka połączone z pulpitem interaktywnym do sterowania aplikacją projekcyjną. Obudowa 

pulpitu zaaranżowana jako fragment skały piaskowca, łącząca się scenograficznie z półką skalną, na 

której stoi model wilka. Imitacja wyrzeźbiona w styropianie a faktura nadana w modelinie epoksydowej - 

całość malowana natryskowo i lakierowana. Wysokość aranżacji skały 75 cm od poziomu gotowej 

podłogi.  

 

Eksponat nr 1 - wilk samiec, oddychający, w pozycji stojącej, długość ciała około 120 cm wykonany 

z laminatu, pokryty imitacją sierści. Wilk posiada wbudowany symulator oddychania oparty na siłowniku 

elektrycznym. Sterowanie siłownika odbywa się za pośrednictwem dedykowanych przycisków lub 

przekaźników. Zmiana kierunku wysuwu następuje po odwróceniu polaryzacji. Urządzenie jest  

wyposażone w wyłączniki krańcowe a sam aktuator napędzany jest silnikiem prądu stałego (DC). 

Sterowanie odbywa się za pomocą odpowiednio zaprogramowanego sterownika PLC. Długość siłownika 

nie większa niż 600mm, prędkość wysuwu nie może przekraczać 20mm/s, maksymalny wysuw/zasięg 

400mm, siła 150kg, zasilanie 24V. Siłownik posiada na końcu zamontowany klin ze stali nierdzewnej, 

który współpracuje z dwoma przegubowo złączonymi okładkami oraz sprężyną zwrotną, wykonanymi z 

metalu i pokrytymi warstwą bitumiczną. Klin ślizgowo rozszerza okładki, a po wycofaniu okładki się 

zwężają. Przewody siłownika wprowadzone są do wnętrza modelu wilka poprzez tylną nogę. Sterownik 

wraz z układem zasilania znajduje się w miejscu zainstalowania pozostałych urządzeń zarządzających. 
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Rysunek warsztatowy mechanizmu wykona Wykonawca i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu 

zgodnie z harmonogramem realizacji. 

 

 

Eksponat nr 2 - ryś siedzący, długość ciała około 100 cm, wykonany z laminatu 

 

Eksponat nr 3 - borsuk, długość ciała około 70 cm, wykonany z laminatu 

 

Eksponat nr 4 - łasica, długość około 20 cm, wykonana z laminatu 

 

Eksponat nr 5- gronostaj, długość około 30 cm, wykonany z laminatu 

 

Modele zwierząt mają mieć zachowane naturalne proporcje ciała, modele wykonane z laminatu (żywica 
poliestrowa + mata szklana) z możliwym dodatkiem imitacji sierści, tak aby model wykazywał jak 
największy stopień realizmu. Wymagana jak największa dbałość o szczegóły: szklane oczy, wąsy, zęby, 
pazury itp. Modele malowane natryskowo i lakierowane. 
Na etapie przygotowania rzeźby w plastelinie lub modelinie wymagane są konsultacje z Zamawiającym. 
 

Diorama powinna zostać wykonana jako modułowa, w modułach nie szerszych niż 90cm, połączonych 

ze sobą w niewidoczny sposób. Blat podstawy dioramy wykonany z płyty OSB odpornej na wilgoć o 

grubości minimum 20mm, do podstawy przykręcone kółka (6 szt.) w tym dwa z blokadą. Diorama powinna 

być uniesiona nad podłogę minimum 10cm aby zapewnić swobodny opływ powietrza. Konstrukcja 

dioramy przytwierdzona powinna być do ściany za pomocą układu stabilizującego z wykorzystaniem 

kotew chemicznych. Nie dopuszcza się montażu dioramy do podłogi ze względu na istniejące ogrzewanie 

podłogowe. Konstrukcja powinna umożliwić montaż właściwej dioramy w częściach oraz pozwolić na 

uniesienie jej ciężaru. 

Okładzina dioramy w formie rumoszu skalnego z kamienia zbliżonego do obecnego na ścianach 

pomieszczenia. Okładzina w formie cokołu do wysokości około 20cm. 

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji znajdujących się w zabudowie dioram. 

 

Wydruk wielkoformatowy tła dioramy 3.b – 1 sztuka  

Specyfikacja konstrukcji i materiału -  wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% 

poliester, matowe wykończenie powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy 

wykonać techniką sublimacyjną tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Konstrukcja zbudowana z 

profili aluminiowych anodowanych 16mm. Profile przykręcone na dystansach bezpośrednio do ściany. 

Rozmiary wydruku: 10,8 m2 

Jakość wydruku nie mniejsza niż 720dpi. 

 

4.4. Stanowisko interaktywne 3.c – ssaki drapieżne – 1 kpl 



52 
 
 

Ekran rozpięty na ścianie, ażurowy, o wymiarach 2,5 x 1,4 m. Przed nim znajduje się pulpit sterowniczy 

z symbolami prezentowanych w dioramie ssaków drapieżnych oraz półką na której znajduje się mapa 

tyflograficzna dioramy. Przyciski są duże i wygrawerowane, tak aby osoby z dysfunkcją wzroku mogły 

poczuć pod palcami symbol zwierzęcia. Liczba przycisków – 5. Po naciśnięciu przycisku na ekranie 

pojawiają się najpierw tropy zwierzęcia, a następnie film odpowiedni dla wybranego gatunku. 

 

Specyfikacja ekranu 

 

Ekran ramowy stały  

Montaż powierzchni projekcyjnej na ramie  

Pręty aluminiowe i żelazne oraz gumki elastyczne do montowania powierzchni projekcyjnej w komplecie 

Powierzchnia robocza ekranu 250 x 140 cm 

Powierzchnia projekcyjna o parametrach: współczynnik odbicia minimum 1,2; kąt widzenia minimum 

150 st.; gramatura minimum  550g/m2; grubość materiału nie mniejsza niż 0,40 mm  

 

Specyfikacja projektora  

Technologia DLP 
Rozdzielczość natywna 1080p 1920 x 1080 
Jasność1 (Tryb Jasny) nie mniej niż  3500 lumenów ANSI 
Kontrast nie mniejszy niż 15 000:1 
Żywotność lampy minimum:  Eco+/Eco/Bright 7000/4000/3000 (godzin) 
Współczynnik projekcji maksymalnie: 0,5:1 
Złącza wejściowe/wyjściowe 2x HDMI, 1x VGA (RGB/YPbPr), wyjście VGA, RJ45, RS232,  
Głośnik o mocy minimum 10W 
Korekcja trapezu minimum ± 20° w pionie 
Proporcje obrazu Natywny 16:9 
 
Uchwyt sufitowy 

Kompatybilny z projektorem 
Kolor czarny 
 

Specyfikacja komputera (odtwarzacza) 

 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik minimum 14350 punktów (na dzień 16-

1-2017r) 

Liczba rdzeni/wątków – 4/8 

Pamięć 16 GB  

Szybkość pamięci karty graficznej 8 Gbps 

Pamięć karty graficznej 6 GB GDDR5 

Obsługa min 2 wyświetlaczy  

Dysk SSD min 128 GB  

System operacyjny w wersji Pro 

 

 

Specyfikacja systemu sterowania przekazem sygnałów z pulpitu 
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System oparty na mikrokontrolerze o minimalnych parametrach: 

Napięcie pracy: 5 V 

Pamięć Flash: 32 kB 

Pamięć RAM: 2,5 kB 

Pamięć EEPROM: 1 kB 

Rdzeń: 8-bit AVR 

Taktowanie: 120 MHz 

Gniazdo USB: microUSB 

Czytnik microSD 

 

Specyfikacja głośników ściennych 

Zestaw składający się z kolumny aktywnej, która zasila dodatkowo kolumnę pasywną 

Szerokopasmowe, dwudrożne kolumny minimum (6" + 1") 

Zbalansowane wejście stereo "Euroblock" (kolumna aktywna) 

Niezbalansowane wejście "RCA" (kolumna aktywna) 

Połączenie "Euroblock" dla kolumny pasywnej  

Wbudowany wzmacniacz minimum 2 x 20 W RMS 

Funkcja Auto Stand-By  

System "Anti-Clip" zabezpieczający zestaw przed przeciążeniem 

Diody LED sygnalizujące stany ON / Stand-By oraz CLIP 

Wzmocniona konstrukcja z tworzywa ABS 

W zestawie uchwyt naścienny do montażu oraz linka zabezpieczająca 

 

Specyfikacja pulpitu 

 

Panel wykonany z blachy nierdzewnej szczotkowanej wycinanej na kształt elipsy o wymiarach: oś 1: 66 

cm, oś 2: 28cm . Na pulpicie umieszczone przyciski – 5 szt.  o średnicy ok. 8 cm z wygrawerowanym 

symbolem zwierzęcia: wilk, ryś, borsuk, gronostaj, łasica. Pulpit stanowi część dioramy, zainstalowany 

na  wysokości 75 cm.  

 

Wytyczne dla aplikacji 

 

Aplikacja obejmuje odtwarzanie 5-ciu  filmów, prezentujących następujące gatunki zwierząt (filmy 

dostarczane przez GPN, termin dostawy filmów – grudzień 2018 roku):  

 

-wilk 

- ryś 

- łasica 

- gronostaj 

- borsuk 

W każdym przypadku odpowiedni film uruchamiany jest przyciskiem na pulpicie symbolizującym 

dany gatunek, a przed uruchomieniem pojawia się animacja tropów wybranego zwierzęcia.  
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4.5. Stanowisko edukacyjne nr 3.d – porównaj rozmiary ssaków drapieżnych 

 

Na ścianie prawej od dioramy są umieszczone sylwetki zwierząt – bohaterów ekspozycji, w formie 

płaskorzeźb wykonanych z cienkiej sklejki z nadrukiem powierzchniowym i grawerowaniem, tak aby 

można było również rozpoznać ich charakterystyczne cechy. Sylwetki mają naturalne rozmiary.  

Pozwalają  ocenić zwiedzającym, także osobom z dysfunkcją wzroku, jakie są rozmiary poszczególnych 

gatunków.  

 

Specyfikacja wykonania sylwetek zwierząt 

 

Sylwetka wycięta ze sklejki sosnowej. Wydruk fotorealistyczny wysokiej rozdzielczości profilu zwierzęcia 

naklejony na profil wycięty ze sklejki. Jakość wydruku min 720dpi, przymocowany do ściany za pomocą 

kotew, dokręconych na wkrętach to tylnej powierzchni sklejki. Do obowiązków Wykonawcy należy 

pozyskanie zdjęć. 

 

Modele: 

 

-wilk 

- ryś 

- łasica 

- gronostaj 

- borsuk 

 

Pozyskanie i opracowanie materiału graficznego należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

4.6. Elementy nawigacji osób z dysfunkcją wzroku 3.l – 1 kpl 

Tor prowadzący przez pomieszczenie, kolor żółty – długość około 12,5m. 

 
4.7. Plansza tyflograficzna 3.e – 1 szt 

 

Wykonana w technologii tyflograficznej opisanej w rozdziale 11.2. Powinna zawierać elementy takie jak: 

strumień, wychodnię skalną, wilka, rysia, borsuka, łasicę i gronostaja, rozmieszczone zgodnie z układem 

dioramy. 

 

 

4.8. Oświetlenie Sali ekspozycyjnej 3.m 
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Oświetlenie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji. Oświetlenie w Sali jest przyciemnione,   

sylwetki zwierząt podświetlone, najbardziej wyeksponowana jest sylwetka wilka.  

 

 

System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

System oświetlenia na konstrukcji złożony z następujących elementów: 

Szynoprzewód nadtynkowy 4m  

Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta  odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

Szczegółowy plan oświetlenia podany jest na rys. nr M_06. 

 

Reflektory planszy powitalnej – 1 sztuka 

 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące wilka (w tym jeden dla pulpitu) – 3 sztuki 
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Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory oświetlenia ogólnego dla ściany z ssakami – 4 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące eksponaty dioramy drapieżniki – 6 sztuk 

protokół sterowania DMX-512 / RDM 

Minimalna ilość diod 1(COB) 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż  2,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
szerokość: 120 mm (270 mm dla poziomej głowy reflektora)  
wysokość: 450 mm  
średnica reflektora: 100 mm 

 

Sterownik oświetlenia 
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Sterowanie odbywa się poprzez magistralę DMX poprowadzoną od modułu sterującego, który 

zarządzany jest ze sterownika ekspozycji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyła komendy do 

poszczególnych opraw oświetleniowych definiując ich ustawienia. 

 

Linie wyjściowe DMX – 4  

Optyczna izolacja linii DMX 

Zabezpieczenie przepięciowe 

Konfiguracja przez PC 

Pobór mocy 4W 

Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX 

Porty DMX 512 - złącza XLR 

Wersja protokołu - Art-Net II 

Zasilanie 230 V AC 

 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy, według projektu rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych podanych na rys. nr M_06. 

 

 

4.9. Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej 3.n 

 

 

Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Urządzenia nagłaśniające – 

głośniki, umieszczone są na szynoprzewodzie w rogach pomieszczen ia, po obu stronach dioramy i 

skierowane tak, aby uzyskać wrażenie dźwięku dochodzącego z dioramy. 

 

Specyfikacja systemu nagłośnienia – 2 sztuki 

 

Urządzenie składa się z głośnika, wzmacniacza oraz odtwarzacza plików WAV. Całość podłączana jest 

do szynoprzewodu oświetleniowego za pomocą adaptora (znajdującego się w komplecie z głośnikiem). 

Umożliwia odtwarzanie utworów audio w dowolnym miejscu pomieszczenia wyposażonego w system 

szynoprzewodów bez konieczności tworzenia dodatkowej instalacji. System może być  sterowany za 

pomocą dowolnego sterownika pracującego w standardzie DMX-512.  

 

 

Funkcje dźwiękowe realizowane są za pomocą sterowania DMX i pozwalają na odtwarzanie nagrań, 

wybór konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych i wielu utworów oraz płynną regulację głośności. 

Dodatkowo za pomocą dedykowanego kontrolera/konfiguratora DMX512 możliwa jest regulacja niskich i 

wysokich tonów oraz ustawianie adresu DMX. Menu urządzenia pozwala także zdefiniować zachowanie 

odtwarzacza w przypadku braku sygnału DMX. 
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Mocowanie szynoprzewód  

Sterowanie DMX-512, ilość adresów: 4 

Moc minimum 10W 

Przechowywanie plików SD/SHC 

Ilość obsługiwanych utworów minmum 80 

Zasilanie 230 V AC 

Masa nie większa niż 4 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 200 mm 
Wysokość: 400 mm 
Średnica głośnika: 150 mm 

 

 

Wytyczne dla treści nagłośnienia 

 

Dla Sali przewidziano dwie odrębne ścieżki dźwiękowe odtwarzające naturalne dźwięki lasu, w tym 

odgłosy prezentowanych drapieżników, nagrane w formacie stereo, w formie pliku cyfrowego WAV. 

Długość pojedynczej ścieżki dźwiękowej nie mniej niż 20 minut, odtwarzanej w zapętleniu. Na ścieżce 

dźwiękowej powinny znajdować się odgłosy zwierząt (np. wycie wilka, typowe dźwięki dla nocnego 

bytowania), oraz powiew wiatru, szum liści. Dźwięki niezarejestrowane w środowisku naturalnym powinny 

zostać dodane w studiu nagraniowym.  

Jakość nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz – 15kHz, odstęp sygnał/szum, nie 

powodujący niekorzystnych wrażeń słuchowych. 

 

 

4.10. System zarządzania ekspozycją 

 

System zarządzania ekspozycją ma za zadanie uruchomienie jednym przyciskiem wszystkich urządzeń 

multimedialnych oraz oświetlenia. Analogicznie drugi przycisk służy do wyłączania ekspozycji. System 

składa się z jednostki centralnej odpowiedzialnej za logikę oraz modułów wykonawczych do oświetlenia 

i multimediów. Interfejs sterowania w formie klawiatury dwu-przyciskowej należy zabudować w rewizji 

dioramy w sposób niewidoczny dla zwiedzających. Urządzenia wykonawcze należy zainstalować w 

szafce teletechnicznej umieszczonej w rewizji dioramy.  

 

Specyfikacja modułu zarządzania ekspozycją 

Pamięć: 1x wejście karty pamięci SD, 

Komunikacja: 12x portów magistrali systemowej; 1x Ethernet 10/100 Mbps; 1x USB w standardzie 2.0, 

Zasilanie 24V DC, 

Specyfikacja Klawiatury sterującej 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 
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Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 

Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

4.11.  Elementy architektury 

 

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych paneli z nadrukiem 

podwieszonych do sufitu właściwego za pomocą podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umożliwić montaż 

oświetlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokości odpowiednich warstw, aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny i dekoracyjny. 

 

Technologia wykonania sufitu 

 

Sufit składa się z formatek z 3 paneli materiałowych rozpiętych na ramie aluminiowej wykonanej z profili 

aluminiowych anodowanych 16mm. Panele posiadają rozmiary: 

 

panele o kształcie trójkąta prostokątnego o bokach przyprostokątnej 3m x 1,5m –2 sztuki 

panel o kształcie trójkąta równoramiennego o długości ramion 1,5m i podstawie 1,0m – 1 sztuka 

 

Panele o kształcie trójkąta prostokątnego będą zamontowane w rogach pomieszczenia, na wysokości nie 

niższej niż 3,80m. Panel o kształcie trójkąta równoramiennego będzie zamontowany po środku nich , 

zawieszony nieco poniżej, wierzchołkiem w kierunku wejścia, tak aby pozostałe wierzchołki nachodziły 

na panele o kształcie trójkąta prostokątnego. 

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną 

tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Jakość wydruku nie mniejsza niż 720 dpi. 

 

Na panelach powinny się znaleźć zdjęcia częściowo nocnego nieba, częściowo nieba o świcie, 

zachmurzonego, z perspektywy osoby patrzącej od dołu  do góry. Należy zastosować fotorealistyczny 

kolaż złożony z minimum pięciu zdjęć na panel. Technologia nadruku wykonanego techniką sublimacyjną 

według specyfikacji z rozdziału 10.1. Próbkę kolażu zdjęciowego przed wykonaniem wydruku należy 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

 

 

Malowanie sufitu istniejącego 
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Sufit istniejący powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym, farbą wewnętrzną sufitową do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, posiadającą atest higieniczny PZH. Powierzchnia do pokrycia 

farbą to około 20m2. Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie 

minimum dwiema warstwami farby. Należy przewidzieć utrudnienia w postaci przewodów elektrycznych, 

wypustów oświetleniowych oraz zabezpieczenie ścian przed malowaniem. 

 

Pozostałe powierzchnie otynkowane, obecnie w kolorze białym, należy pokryć farbą czarną matową. 

Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie minimum dwiema warstwami 

farby. 

 

Malowanie tropów 

 

Na podłodze pomiędzy pulpitem sterującym odtwarzaniem filmów a ścianą  z ekranem (ok. 2 m) należy 

namalować tropy zwierząt: wilka, borsuka, rysia, łasicy, gronostaja. Tropy należy namalować farbą 

fluorescencyjną matową, niepalną, kolor jasnozielony. Nakładanie: minimum 3 warstwy, stosując 

odpowiedni podkład biały oraz warstwę zabezpieczającą w postaci lakieru. Uzyskany efekt powinien 

przetrwać 15-60 minut po naświetleniu. 

 

 

4.12. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Urządzenia sterujące i odtwarzające – 0,8 kW – zasilanie z obwodu nr 5,3 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne i projekcja – 1,2 kW – zasilanie z obwodu nr 4.2 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r  
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5. Sala BÓR GÓRNOREGLOWY 

 

5.1. Opis strefy 

Strefa znajduje się w jednym z najbardziej narażonych na wilgoć pomieszczeń. Dlatego diorama znajduje 

się wyjątkowo pośrodku pomieszczenia, w formie koła podzielonego na 4 równe części, z których każda 

prezentuje taki sam fragment boru świerkowego, ale w innej porze roku. Na ścianach pomieszczenia 

umieszczono tablice informacyjne i panele edukacyjne o tematyce związanej z borem górnoreglowym. 

 

5.2. Plansza powitalna 4.a -1 sztuka 

Element typograficzny wykonany w technologii opisanej w rozdziale 12, symbol strefy – szyszka 
świerkowa. Plansza zawiera tytuł sali, słowa kluczowe, symbol strefy (napisy także w języku Braille,a).  

5.3. Diorama cztery pory roku 4.b -1 kpl 

Konstrukcja dioramy wykonana jest w formie kolistego cokołu o średnicy 220cm +/-5cm, stopami opartego 

o podłogę, ale w górnej części połączonego z zabudową sufitową oraz sufitem właściwym. Całość jest 

podzielona na cztery części, po 90 stopni. W każdej z nich wykonane są takie same/zbliżone elementy 

dioramy, w 4 porach roku. Powtarzające się elementy to: model 30-40-letniego świerka, około 170 cm 

wysokości,  runo i ściółka wokół niego oraz fragment suchego pnia świerka. 

Podział na ćwiartki wykonany jest z paneli lustrzanych. Zabieg ten ma pozwolić na uzyskanie odbić 

dających wrażenie zwielokrotnienia elementów dioramy, a tym samym całego ekosystemu leśnego. 

W poszczególnych częściach dioramy znajdują się modele roślin i zwierząt, charakterystycznych dla 

strefy regla górnego, umieszczone tak, aby uniknąć odbić w lustrach. 

Elementy podszytu i runa są wykonane jako naturalistyczne eksponaty. Oprócz modeli można 

wykorzystać naturalne materiały, odpowiednio zakonserwowane i zaimpregnowane przed wilgocią.  

Poszczególne części dioramy są podświetlone dopasowanym do pory roku kolorem światła. Promienie 

światła mają padać pionowo na dioramę, tak aby uniknąć odbicia w lustrach. 

W centrum dioramy znajduje się pień okazałego świerka. Drzewo to jest elementem wspólnym dla każdej 

pory roku, umożliwiającym zabudowanie łączenia luster , na nim prezentowane będą niektóre modele 

roślin, zwierząt i grzybów.  W miejscu zetknięcia się pnia z podwieszanym sufitem umieszczone są 

imitacje gałęzi świerkowych. 

W rogu pomieszczenia, przy ciągu kominowym, znajduje się diorama potoku górskiego o wyglądzie i 

otoczeniu charakterystycznym dla boru górnoreglowego. Jest to miejsce ekspozycji modelu głuszca.  Na 

powierzchni dioramy runo leśne: krzewinki borówki czarnej oraz fragment martwego pnia świerkowego. 

 

 

 

Specyfikacja dioramy  
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Powierzchnia dioramy około 4 m2 

 

Diorama zbudowana na okrągłym cokole - podzielona na cztery ćwiartki. Podział wynika ze złożenia ze 

sobą paneli lustrzanych.  Wykonane są one z płyt plexi wytworzonych metodą wylewania polimetakrylanu 

akrylu PMMA. Każdy panel ma wysokości 300 cm (wysokość całkowita lustra) i grubość około  3 mm. 

Płyty złożone są w konstrukcji typu sandwich, klejone powierzchniowo z przekładem, celem uzyskania 

większej sztywności. Dopuszcza się klejenie na konstrukcji z OSB o grubości 22mm. Brzegi tafli 

lustrzanych wykończone listwą ozdobną o zaokrąglonych rogach. Lustra osadzone są w imitacji 

świerkowego pnia,  przykręcane są do słupa stalowego, który znajduje się w centrum dioramy i łączy się 

z sufitem. W pniu prowadzone są też wszelkie instalacje niezbędne do podświetlenia dioramy. 

 

Diorama „cztery pory roku” powinna zostać przytwierdzona do słupa konstrukcyjnego. Nie dopuszcza się 

montażu dioramy do podłogi ze względu na istniejące ogrzewanie podłogowe. Konstrukcja powinna 

umożliwić montaż właściwej dioramy w częściach oraz pozwolić na uniesienie jej ciężaru. 

Okładzina dioramy w formie cokołów o wysokości maksymalnej 60cm, wykonana z materiału naturalnego 

lub sztucznego, twardego, imitującego kamień zbliżony wyglądem do znajdujących się na ścianie. 

 

 

Eksponat nr 1 – pień świerka  pień o średnicy około 50 cm i zajmującego całą efektywną (widoczną) 

wysokość od postumentu do podwieszanego sufitu, podzielony na 4 części w obrębie dioram, w górnej 

części pnia zamontowane gałązki z igliwiem (minimum 30 sztuk około 25 cm dł). Wykonany z laminatu – 

gips akrylowy + mata szklana, szczeliny powstałe na granicy z lustrami uzupełnione modeliną 

epoksydową i/lub imitacją mchu lub porostów. Całość malowana natryskowo i polakierowana - lakier 

matowy. Gałązki z igłami wykonane z PE. Sposób montażu: w obrębie laminatu profile stalowe 

umożliwiające montaż do postumentu.  

 

 

Eksponat nr 2 – model 30-40-letniego świerka (4 szt.) w czterech porach roku, model wysokości 

około 160-170 cm, maksymalna średnica 100 cm. Model świerka: pień wykonany z laminatu – gips 

akrylowy + mata szklana, igły -  z folii PE. Sposób montażu model na stojaku ukrytym w aranżacji na 

postumencie cokołu. Na świerku wyeksponowane kwiaty męskie i żeńskie, o wyglądzie 

charakterystycznym dla różnych pór roku. W części prezentującej jesień Na pniu umieszczony porost: 

pustułka pęcherzykowata, o rozmiarze około 6 cm, wykonana w technologii odlewu z żywicy typu 

SmoothCast (10 szt.), pokazana w aranżacji jesiennej. 

Aranżacja poszycia leśnego w dioramach:  elementy ściółki, sztuczny mech, runo. 

 

W aranżacji zimowej należy użyć sztucznego śniegu, posiadającego klasę palności B2 oraz atest PZH. 

Drzewo i otoczenie obsypane śniegiem, śnieg przyklejony do gałązek świerku. 

Runo leśne: 

Borówka czarna (krzewinki), runo mszyste – elementy: (torfowiec Sphagnum, płonnik pospolity 

Polytrichum commune, płaszczeniec marszczony Buckiella undulata, bagiennik widłakowaty 

Pseudocalliergon lycopodioides), widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, podbiałek alpejski 

Homogyne alpina, liczydło górskie Streptopus amplexifolius, podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, 
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narecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, wietlica alepejska Athyrium distentifolium (2 sztuki w każdej 

ćwiartce). 

 

Runo leśne wykonane jako liofilizaty i eksponaty uzyskane metodą suszenia. 

Eksponaty ptaków w dioramie: 

- dzięcioł trójpalczasty  - żerujący na kornikach w pniu świerka wielkość około 23 cm, z modeliny 

termoutwardzalnej, malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany. Sposób montażu: ze stóp dzięcioła 

wyprowadzone stalowe pręty umożliwiające montaż na pniu świerka.  

- sóweczka z ofiarą w dziobie (gryzoniem) – wielkość około 18 cm + ofiara w dziobie, pełen odlew z 

żywicy, np typu Smooth Cast, malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany. Sposób montażu: 

umieszczona w dziupli w pniu świerka 

- krzyżodziób świerkowy – samiec i samica wielkość około 17 cm, pełen odlew z żywicy, np typu Smooth 

Cast, malowany natryskowo, szklane oczy, lakierowany. Sposób montażu: ze stóp wyprowadzone 

stalowe pręty umożliwiające montaż modeli na gałęzi lub pniu.    

 

Specyfikacja dioramy z głuszcem 4.c – 1 kpl 

 

Powierzchnia dioramy ok 1,5 m2 

 

Diorama strumienia z głuszcem - aranżacja płynącego wąskiego cieku z kamienistym dnem - 

powierzchnia do zaaranżowania około 1,5 m2. Rzeźba terenu wykonana w styropianie utwardzonym 

powierzchniowo laminatem z gipsu akrylowego Acrylic One i maty szklanej. Powierzchnia wody z płyty 

plexi /lub transparentnych żywic. Efekt wody uzyskany przy pomocy lampy LED RGB. Do wykończenia 

użyte naturalne materiały, np. kamienie. Runo leśne wykonane jako częściowe liofilizaty, krzewy borówki 

oraz fragment martwego pnia świerkowego wykonanego z żywicy i laminatu o wysokości min 1,5m. 

Diorama jako element wolnostojący, na nóżkach/ wspornikach, umożliwiających swobody przepływ 

powietrza pod aranżacją. W dioramie umieszczony model głuszca (w technologii do dotykania), wielkości 

około 100 cm z zachowaniem naturalnych proporcji ciała. W obrębie zabudowy aranżacyjnej umieszczony 

głośnik w kształcie kamienia z odtwarzaczem wyzwalanym z czujnika zbliżeniowego. Model głuszca z 

laminatu, malowany natryskowo i lakierowany. Sposób montażu: zalaminowane stalowe pręty 

wychodzące z nóg ptaka, wklejane w aranżację (w przygotowane otwory).  

Diorama powinna zostać wykonana jako element przesuwny. Blat podstawy dioramy wykonany z płyty 

OSB odpornej na wilgoć o grubości minimum 20mm, do podstawy przykręcone kółka (o średnicy minimum 

10 cm) z hamulcami - co ma zapewnić swobodny opływ powietrza. Konstrukcja dioramy przytwierdzona 

powinna być do ściany za pomocą układu stabilizującego z wykorzystaniem kotew chemicznych.  

Okładzina dioramy w formie cokołów o wysokości maksymalnej 20cm, wykonana z materiału naturalnego 

lub sztucznego, twardego, imitującego kamień znajdujący się na ścianach Sali. 

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji znajdujących się w zabudowie dioram. 

 

 

Specyfikacja głośnika dla stanowiska 4.c 

 

2-drożny zestaw głośnikowy w formie kamienia 
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Minimum 6,5" głośnik niskotonowy z membraną z polipropylenu i gumowym pierścieniem 

Minimum 1" mylarowy głośnik wysokotonowy 

Impedancja 8 Ohm 

Minimalna moc: 20Wrms; 32W muzyczna 

Efektywność minimum: 98dB/1W/1m 

Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 - 20 000Hz 

 

Specyfikacja odtwarzacza dla stanowiska 4.c 

Player plików MP3 zapisanych na karcie SD, 

Wzmacniacz klasy D o mocy minimum  1x30W @ 8Ω 

Wejścia logiczne do wyzwalania ścieżki audio  

Port RS485 do zdalnej kontroli przez systemy centralnego sterowania 

Odporność na fizyczne uszkodzenia 

Wymienialny nośnik pamięci  

Karta SD w zestawie 

 

Specyfikacja czujnika dla stanowiska 4.c 

 

Zasilanie 12V 

Kąt detekcji minimum 100 st. 

Kontrola jasności  20 Lux – 2000 lux 

Zasięg do 8 m 

 

Wytyczne dla nagrania odgłosów głuszca 

 

Nagranie odgłosów głuszca tokującego o długości 20 sekund. Nagranie w jakości stereo, w formacie pliku 

.WAV, w jakości 44,1kHz, 16-bit, zakres częstotliwości 50 – 15 000 Hz. Odstęp sygnał/szum taki, aby nie 

powodował niekorzystnych wrażeń słuchowych. Nagranie zostanie wykonane i przygotowane przez 

Wykonawcę oraz przedstawione do akceptacji Zamawiającego, w ramach wykonania dioramy głuszca. 

 

 

5.4.  Panel edukacyjny 4.d – kornik drukarz  

 

Panel składający się z dwóch tablic (tablica 1 i tablica 2). 

Tablica 1. – Kornik drukarz (żerowisko i model kornika drukarza) 

Tablica 1. o wymiarach: (wys. x szer.) 150 cm x 70 cm, złożona z dwóch warstw sklejonej sklejki sosnowej, 

impregnowanej i lakierowanej, o grubości minimum 3 mm, w górnej warstwie: wycięte/wyfrezowane  

korytarze drążone przez kornika drukarza. Tablica zamontowana na ścianie za pomocą czterech 

uchwytów dystansujących, stalowych, z przepustem. Na tablicy umieszczony jest także powiększony 

model kornika drukarza.  
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Eksponat nr 1 – model kornika drukarza 4 o - 1 szt.  – w rozmiarze 15 cm, model z żywicy, 
malowany natryskowo i lakierowany. Stalowy drut z modelu korpusu umożliwiający montaż na panelu. 
Model wykonany w technologii do dotykania. 
 

Tablica 2. – zamocowana obok tablicy 1. 

Tablica 2.  o wymiarach 100 cm x 60 cm, grubość minimum 22 mm., na desce świerkowej.  Na tablicy 2. 

znajdują się informacje nt. kornika drukarza – rysunek kornika z opisem najważniejszych cech.  

Dodatkowo poniżej napisów w języku polskim, należy umieścić napisy nt. kornika drukarza w wersji 

skróconej w języku Braille’a (maksymalnie trzy wiersze tekstu).  

 
 

5.5.  Panel edukacyjny 4.e – gdzie jest kornik?  

Zabawa interaktywna polegająca na poszukiwaniu kornika drukarza w 6 pniach róznych gatunków drzew, 
o różnej kondycji i różnych gatunków. W każdym pniu są wykonane drzwiczki, będące fragmentem kory 
z wygrawerowanym znakiem zapytania. Po otwarciu drzwiczek widać, że niektóre drzewa są zasiedlone 
przez kornika (widać np. korytarze, różne stadia rozwoju owada, otwór wlotowy zalany żywicą), a inne nie 
są zasiedlone, lub są zasiedlone przez inne owady. Panel pokazuje, które gatunki drzew są zasiedlane 
przez kornika drukarza i jak można rozpoznać że drzewo zostało zasiedlone. 
Po drugiej stronie drzwiczek – krótki komentarz (opis) 
 

Ekspozytor fragmentu pnia – 6 sztuk. Wysokość 120cm, promień 25 cm, montowany do ściany na 
krótkich dystansach. Na drzwiczkach imitujących korę zamontowany znak zapytania. Za drzwiczkami 
widoczne drewno odpowiednio: z modelami korników, z korytarzami po kornikach, zdrowe. Materiały: 
laminat z gipsu akrylowego Acrylic One i maty szklanej, malowany natryskowo i lakierowany w macie. 
montaż na wlaminowanych stalowych dystansach do ściany. 
 

 

5.6. Stanowisko interaktywne 4.f – rozwój kornika – 1 kpl 

Powiększony model fragmentu kory pnia świerkowego, o wymiarach około 2 m x 1 m, wygięty tak jak 

fragment kory drzewa. Widoczny od strony łyka. Dostęp do tego elementu ograniczony jest przez kilka 

mniejszych fragmentów pni z odsłoniętymi fragmentami łyka i wydrążonymi przez kornika korytarzami. 

Na eksponowanym modelu kory z łykiem wyświetlana jest projekcja w technologii 3D mapping: Rozwój 

kornika drukarza (tylko obraz) 

Mapping ma prezentować pełny cykl rozwojowy kornika drukarza:  
1. zasiedlenie pnia świerkowego, 
2 samiec drąży komorę godową,  
3. przylot samicy do komory godowej,  kopulacja, 
4. drążenie chodnika macierzystego przez samicę, wypychanie trocinek,  
5. składanie jaj,  
6. wylęg, żerowanie i rozwój larw (powstawanie chodników larwalnych) 
7. kolebka poczwarkowa i stadium poczwarki, 
8. przeobrażenie, żerowanie młodego pokolenia, wylot. 
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Na leżących pniach poniżej modelu można dotknąć i doświadczyć jak w rzeczywistości wygląda struktura 

wydrążonych tuneli i efekty bytowania kornika. 

 

Specyfikacja fragmentu kory 

Powiększony fragment kory pnia świerkowego z widoczną warstwą łyka o wymiarach 2x1m. model 
wykonany z laminatu (żywica + mata szklana) - faktura łyka wykonana w modelinie epoksydowej. montaż 
na wlaminowanych stalowych dystansach do ściany. 
Mniejsze pnie, leżące poniżej, wykonane z laminatu i żywicy, faktura w modelinie epoksydowej. 
 

Tablice informacyjne 

Obok znajdują się 4 poziome tablice informacyjne z treścią dotyczącą zasiedlania drzew przez kornika. 

Tablica to nadruk na panelu z mlecznej plexi PCV o wymiarach około 1m na 40cm, grubości 3mm, 

rozmieszczonych co 30cm w pionie (w dwóch kolumnach). Tablice wykonane są z laminatu PCV 

mlecznego, przytwierdzonego do ściany za pomocą czterech dystansów przelotowych każda, 

zamaskowanych od strony widocznej. Informacje na tablicach wykonane są w formie nadruku koloru 

czarnego na tle białej powierzchni tablicy. 

Specyfikacja projektora  

Technologia DLP 
Rozdzielczość natywna 1080p 1920 x 1080 
Jasność1 (Tryb Jasny) nie mniej niż  3500 lumenów ANSI 
Kontrast nie mniejszy niż 15 000:1 
Żywotność lampy minimum:  Eco+/Eco/Bright 7000/4000/3000 (godzin) 
Współczynnik projekcji maksymalnie: 0,5:1 
Złącza wejściowe/wyjściowe 2x HDMI, 1x VGA (RGB/YPbPr), wyjście VGA, RJ45, RS232,  
Głośnik o mocy minimum 10W 
Korekcja trapezu minimum ± 20° w pionie 
Proporcje obrazu Natywny 16:9 
 
Uchwyt sufitowy 

Kompatybilny z projektorem 
Kolor czarny 
 

Specyfikacja komputera 

 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik minimum 14350 punktów (na dzień 16-

1-2017r) 

Liczba rdzeni/wątków – 4/8 

Pamięć 16 GB  

Szybkość pamięci karty graficznej 8 Gbps 

Pamięć karty graficznej 6 GB GDDR5 

Dysk SSD min 128 GB  

System operacyjny w wersji Pro 
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Wytyczne treści mutlimedialnej 

Animacja w technologii mappingu 3D powinna wykorzystywać pełną rozdzielczość projektora, być 

wykadrowana i dostosowana do kształtu łukowego tak aby uzyskać obraz bez zniekształceń. Długość 

trwania animacji nie dłużej niż 2 minuty. Odtwarzana cyklicznie. Opracowanie animacji oraz pozyskanie 

materiału graficznego należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.7. Panel edukacyjny 4.h – łańcuch pokarmowy - 1 szt. 

Ramka stalowa, kuta, w której znajduje się 6 pierścieni. Ramka zamontowana jest na wysokości 130 – 

180 cm, na czterech dystansach śrubowych, kotwiona chemicznie do fug pomiędzy kamieniami. 

Pierścienie wypełnione są płytkami wykonanymi z drewna świerkowego Każda z płytek obraca się 

wokół poziomej osi. Płytka ma średnicę nie mniejszą niż 30 cm, a cała ramka jest zdystansowana 

minimum 20 cm od ściany. 

Panel pokazuje przykładowe dwa łańcuchy pokarmowe (3-elementowe), w których jednym z ogniw jest 

kornik drukarz.   

Na płytkach świerkowych umieszczone są zdjęcia lub ryciny kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego: 
łańcuch górny: np. larwa kornika drukarza, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski 
łańcuch dolny: np. świerk, kornik drukarz (imago), chrząszcz drapieżny z rodziny kusakowatych np. 
przekrasek mróweczka. 
Z drugiej strony każdej płytki – komentarz słowny (opis) związany z rysunkiem.  

Pozyskanie materiałów graficznych, zdjęć dla poszczególnych elementów, oraz wykonanie opisów należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.8. Panel edukacyjny 4.i – odradzanie się boru świerkowego – 1 szt 

Forma naścienna złożona z umieszczonego centralnie modelu w niedużej skali, zwałowiska boru 

świerkowego widzianego z boku w formie płaskorzeźby, osadzonego na płycie wykonanej ze sklejki. 

Model zwałowiska wykonany z żywicy, oraz częściowo z laminatu, malowanego natryskowo – w modelu 

powinny być wyeksponowane minimum 3 pnie leżące, dwa pnie stojące, zmniejszone w skali, tak aby 

środkowa część nie zajmowała obszaru większego niż okrąg o średnicy 50cm. Od tego zwałowiska 

rozchodzą się promieniście różnej długości ramiona wykonane z prętów stalowych kutych, żeliwnych. Na 

końcu każdego z nich znajduje się plansza wykonana jako plaster świerka o średnicy minimum 40 cm, w 

którym osadzone jest zdjęcie lub rysunek symbolizujący jeden z etapów odradzania się boru 

świerkowego. Całość przymocowana jest do ściany za pomocą dystansów i podświetlona reflektorem 

ekspozycyjnym. 

Centralna część makiety powinna mieć średnicę nie większą niż 50cm, a całość konstrukcji wraz z 

promieniami i plastrami pnia nie powinna zajmować obszaru większego niż okrąg o promieniu 2m. 

Szczegółową aranżację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przedkładając projekt warsztatowy. 

Poszczególne zdjęcia – 8 sztuk – powinny przedstawiać proces (etapy) odradzania się boru świerkowego. 

Pozyskanie materiałów graficznych, zdjęć, dla poszczególnych elementów, opisy wraz z ich 

zaaranżowaniem i wykonaniem należy do  Wykonawcy. 
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5.9. Elementy nawigacji osób z dysfunkcją wzroku 4.p 

Tor prowadzący przez pomieszczenie wykonany z pinezek w kolorze czerwonym, długość toru około  20 
m. 

5.10. Plansza tyflograficzna 4.j 

Wykonana w technologii tyflograficznej opisanej w rozdziale 11.2. Powinna zawierać elementy takie jak: 

strumień, sylwetkę świerka, paproć, dzięcioła, głuszca, rozmieszczone w układzie zgodnym z dioramą. 

 

5.11. Oświetlenie Sali ekspozycyjnej 4.r 

Oświetlenie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji.  

 

System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

System oświetlenia na konstrukcji złożony z następujących elementów: 

Szynoprzewód nadtynkowy 4m  

Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

Szczegółowy plan oświetlenia podany jest na rys. nr M_08 

 

 

 

Reflektory planszy powitalnej – 1 sztuka 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 
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Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

Reflektory kadrujące kornika i stanowisko” Gdzie jest kornik?” oraz dwa stanowiska 

informacyjne – 7 sztuk 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

Reflektory oświetlenia ogólnego dla dioramy z przesłonami kolorowymi – 4 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące eksponaty dioramy – 5 sztuk (4 w dioramie, 1 dla głuszca) 

protokół sterowania DMX-512 / RDM 

Minimalna ilość diod 1(COB) 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

zasilanie 230V AC 
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Masa nie większa niż  2,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
szerokość: 120 mm (270 mm dla poziomej głowy reflektora)  
wysokość: 450 mm  
średnica reflektora: 100 mm 

 

 

Sterownik oświetlenia 

 

Sterowanie odbywa się poprzez magistralę DMX poprowadzoną od modułu sterującego, który 

zarządzany jest ze sterownika ekspozycji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyła komendy do 

poszczególnych opraw oświetleniowych definiując ich ustawienia. 

 

Linie wyjściowe DMX – 4  

Optyczna izolacja linii DMX 

Zabezpieczenie przepięciowe 

Konfiguracja przez PC 

Pobór mocy 4W 

Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX 

Porty DMX 512 - złącza XLR 

Wersja protokołu - Art-Net II 

Zasilanie 230 V AC 

 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy, według projektu rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych podanych na rys. nr M_08. 

 

 

5.12. Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej 4.s 

Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Urządzenia nagłaśniające – 

głośniki, umieszczone są na szynoprzewodzie w rogach pomieszczen ia, po obu stronach dioramy i 

skierowane tak, aby uzyskać wrażenie dźwięku dochodzącego z dioramy. 

Specyfikacja systemu nagłośnienia – 2 sztuki 

 

Urządzenie składa się z głośnika, wzmacniacza oraz odtwarzacza plików WAV. Całość podłączana jest 

do szynoprzewodu oświetleniowego za pomocą adaptora (znajdującego się w komplecie z głośnikiem). 

Umożliwia odtwarzanie utworów audio w dowolnym miejscu pomieszczenia wyposażonego w system 

szynoprzewodów bez konieczności tworzenia dodatkowej instalacji. System może być sterowany za 

pomocą dowolnego sterownika pracującego w standardzie DMX-512.  
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Funkcje dźwiękowe realizowane są za pomocą sterowania DMX i pozwalają na odtwarzanie nagrań, 

wybór konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych i wielu utworów oraz płynną regulację głośności. 

Dodatkowo za pomocą dedykowanego kontrolera/konfiguratora DMX512 możliwa jest regulacja niskich i 

wysokich tonów oraz ustawianie adresu DMX. Menu urządzenia pozwala także zdefiniować zachowanie 

odtwarzacza w przypadku braku sygnału DMX. 

 

Mocowanie szynoprzewód  

Sterowanie DMX-512, ilość adresów: 4 

Moc minimum 10W 

Przechowywanie plików SD/SHC 

Ilość obsługiwanych utworów minmum 80 

Zasilanie 230 V AC 

Masa nie większa niż 4 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 200 mm 
Wysokość: 400 mm 
Średnica głośnika: 150 mm 

 

 

Wytyczne dla treści nagłośnienia 

 

Dla Sali przewidziano dwie odrębne ścieżki dźwiękowe odtwarzające naturalne odgłosy mieszkańców 

boru górnoreglowego, nagrane w formacie stereo, w formie pliku cyfrowego WAV. Długość pojedynczej 

ścieżki dźwiękowej nie mniej niż 20 minut, odtwarzanej w zapętleniu. Na ścieżce dźwiękowej powinny 

znajdować się odgłosy charakterystyczne dla boru górnoreglowego, powiew wiatru, szum drzew, głosy 

ptaków. Bez dźwięków głuszca tokującego. Dźwięki niezarejestrowane w środowisku naturalnym powinny 

zostać dodane w studiu nagraniowym.  

Jakość nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz – 15kHz, odstęp sygnał/szum, nie 

powodujący niekorzystnych wrażeń słuchowych. 

 

 

 

5.13. System zarządzania ekspozycją 

System zarządzania ekspozycją ma za zadanie uruchomienie jednym przyciskiem wszystkich urządzeń 

multimedialnych oraz oświetlenia. Analogicznie drugi przycisk służy do wyłączania ekspozycji. System 

składa się z jednostki centralnej odpowiedzialnej za logikę oraz modułów wykonawczych do oświetlenia 

i multimediów. Interfejs sterowania w formie klawiatury dwu-przyciskowej należy zabudować w rewizji 

dioramy w sposób niewidoczny dla zwiedzających. Urządzenia wykonawcze należy zainstalować w 

szafce teletechnicznej umieszczonej w rewizji dioramy.  
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Specyfikacja modułu zarządzania ekspozycją 

Pamięć: 1x wejście karty pamięci SD, 

Komunikacja: 12x portów magistrali systemowej; 1x Ethernet 10/100 Mbps; 1x USB w standardzie 2.0, 

Zasilanie 24V DC, 

 

Specyfikacja Klawiatury sterującej 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 

Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 

Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

5.14.  Elementy architektury 

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych ustrojów architektonicznych 

podwieszonych do sufitu właściwego za pomocą podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umożliwić montaż 

oświetlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokości odpowiednich warstw, aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny i dekoracyjny. 

 

Technologia wykonania sufitu 

 

Sufit składa się z formatek z 4 paneli materiałowych rozpiętych na ramie aluminiowej wykonanej z profili 

aluminiowych anodowanych 16mm. Panele posiadają rozmiar 2m x 2m przy czym jeden z rogów jest z 

ubytkiem o promieniu 2,2m zaczynającym się od połowy boków, w którym ubytek jest wykonany (łuk 

wklęsły). 

 

Panele w rogach pomieszczenia, na wysokości nie niższej niż 3,80m,tak aby tworzyły układ centryczny z 

ekspozycją dioramy „cztery pory roku” w części środkowej. Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej 

– materiał 100% poliester, matowe wykończenie powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. 

Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Jakość 

wydruku nie mniejsza niż 720 dpi. 

 

Na panelach powinny się znaleźć zdjęcia koron świerków z perspektywy osoby patrzącej od dołu  do 

góry. Należy zastosować fotorealistyczny kolaż złożony z minimum pięciu zdjęć na panel. Próbkę kolażu 

zdjęciowego przed wykonaniem wydruku należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Technologia 

wykonania zdjęcia do nadruku według specyfikacji z rozdziału 10.1. 
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Malowanie sufitu istniejącego 

 

Sufit istniejący powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym, farbą wewnętrzną sufitową  do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, posiadającą atest higieniczny PZH. Powierzchnia do pokrycia 

farbą to około 28m2. Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie 

minimum dwiema warstwami farby. Należy przewidzieć utrudnienia w postaci przewodów elektrycznych, 

wypustów oświetleniowych oraz zabezpieczenie ścian przed malowaniem. 

 

Pozostałe powierzchnie otynkowane, obecnie w kolorze białym, należy pokryć farbą czarną matową. 

Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie minimum dwiema warstwami 

farby. 

 

W pomieszczeniu tym znajduje się również wyeksponowana zabudowa komina wentylacyjnego o 

powierzchni około 6m2, który również powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym. 

 

5.15. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Urządzenia sterujące i odtwarzające – 0,67 kW – zasilanie z obwodu nr 5.5 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne i projekcja – 0,74 kW – zasilanie z obwodu nr 4.4 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r  
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6. Sala POLANY REGLOWE 

 

6.1. Opis strefy 

Tematyka prezentowana w Sali dotyczy ekosystemów nieleśnych Gorców, ich bogactwa fauny i flory oraz 

ochrony czynnej.  

Strefa rozpoczyna się przejściem przez szałas pasterski. W jego wnętrzu znajdują się elementy 

umeblowania/wyposażenia i ekran w zabudowie imitującej okno. 

Ekosystemy nieleśne prezentowane są na trzy sposoby:  

1. diorama młaki, będącej początkiem potoku, 

2. stanowisko edukacyjne: łąki na polanach reglowych (stanowisko w formie nachylonego blatu z 

nadrukiem graficznym), 

3. stanowisko edukacyjne: przeskalowane rośliny, wybrane charakterystyczne gatunki dla gorczańskich 

polan i owady z nimi związane. 

Na trzech ścianach pomieszczenia rozpięty jest jasno oświetlony nadruk wielkoformatowy, prezentujący 

widok gorczańskiej polany, np. panorama Hali Długiej z kopułą Turbacza (270 stopni). Podwieszony 

modułowy sufit imituje niebo. Diorama i stanowiska edukacyjne są oddzielone od zwiedzających płotem 

pasterskim.  

W sali towarzyszy zwiedzającym szum wiejącego, niezbyt silnego wiatru, głosy ptaków i owadów, odgłosy  

pasących się owiec. 

 

6.2. Plansza powitalna 5.a – 1 sztuka 

Element typograficzny wykonany w technologii opisanej w rozdziale 12, symbol strefy – krokus. Plansza 
zawiera tytuł sali, słowa kluczowe, symbol strefy (napisy także w języku Braille,a).  

 

6.3. Stanowisko edukacyjne 5.f – szałas pasterski 

Naturalnej wielkości i z oryginalnych materiałów wykonany fragment szałasu (ściana frontowa z otworem 

wejściowym oraz dwie ściany boczne, jedna z otworem okiennym). Przez szałas wychodzimy na polanę. 

We wnętrzu  znajdują się przytwierdzone do ścian elementy wyposażenia: komarnik (półka) z modelami 

oscypków (wybrane 4 formy), formy do oscypków (2 sztuki) i naczynia drewniane (5 sztuk). W oknie 

umieszczony jest monitor, na którym prezentowany jest film o tematyce dotyczącej wypasu owiec. W 

szałasie znajduje się także plansza tyflograficzna. 

Na dachu szałasu umieszczony jest model kopciuszka. W Sali znajdują się także modele ptaków 

związanych ze środowiskiem polan reglowych: pustułka (w locie, podwieszona pod sufitem), drozd 

obrożny i paszkot (modele umieszczone na ziemi przy szałasie lub na drabinie opartej o szałas). Obok 

szałasu można usiąść na drewnianej ławie. 
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Specyfikacja wykonania szałasu 

 

Fragment szałasu o pow. około 4m2, wysokość maksymalna 3,80m. Szałas powinien posiadać ścianę 

frontową z wejściem (nadproże, futryny oraz próg z podestem dla osób niepełnosprawnych ruchowo). 

Szerokość przejścia minimum 120cm, wysokość: 1,80cm, z oznakowaniem ostrzegawczym wykonanym 

poprzez malowanie kolorem żółtym i czarnym naprzemiennie). Szałas tworzą także fragmenty dwóch 

ścian, ustawionych pod kątem, w jednej z nich znajduje się okno z wbudowanym monitorem 

wielkoformatowym. Materiał do wykonania szałasu: suszone i impregnowane deski i belki świerkowe. 

Konstrukcja bez widocznych gwoździ. Kotwienie do ścian. Brak możliwości kotwienia do podłogi. Drabina 

ze szczeblami oparta o dach, ława przed budynkiem. Wzór do wykonania – szałas z Polany 

Chowańcowej.  

 

 
Szkic szałasu z Polany Chowańcowej – opracowanie własne 

 

Specyfikacja monitora 

Wyświetlacz: E-LED BLU 

Rodzaj podświetlenia: Edge LED 

Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych 

Przekątna (cale/cm): minimum  32 

Jasność (cd/m2): minimum 500 

Ilość wyświetlanych kolorów (mln): minimum 16,7 

Kontrast: minimum 3000:1 

Kąt widzenia (poziom/pion): minimum 178 / 178 st 

Czas reakcji matrycy: maksymalnie 8 ms 

Rozdzielczość monitora: minimum 1920 x 1080 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM_rbd6_rWAhWBKJoKHYqjCQQQjRwIBw&url=http://karpackilas.o12.pl/szalasy-w-gorcach-czyli-krajobrazy-utracone/&psig=AOvVaw1IqI-evj_XhNzcvFOLircE&ust=1508439110056186
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Typ złączy: HDMI x 2, DP, DVI, USB x2, D-SUB, Minijack stereo, RGB, Display Port, RS232, RJ45 

Głośniki o minimalnej mocy  2x 10W 

 

Specyfikacja materiału filmowego 

 

Film o długości maksymalnie 3 minuty, odtwarzany cyklicznie, wykonany w rozdzielczości w pełni 

wykorzystującej rozdzielczość monitora, na którym jest wyświetlany, w całości wykorzystujący 

powierzchnię aktywną monitora. Przejście pomiędzy końcem, a początkiem filmu powinno odbywać się 

w formie spowolnienia aż do nieruchomego kadru. Dopuszcza się zagnieżdżenie w filmie zdjęć, w tym 

zdjęć archiwalnych, prezentujących kulturę pasterską regionu. Film ma być nagraniem z udziałem bacy 

pracującego przy wypasie owiec i wykonującymi codzienne czynności na bacówce. 

Nagranie materiałów video, pozyskanie zdjęć, obróbka graficzna oraz wykonanie materiału video należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

Specyfikacja oświetlenia szałasu 

 

Reflektory ekspozycyjne montowane do więźby dachowej wewnątrz imitacji szałasu. Sterowanie z 

systemu załączania ekspozycji poprzez protokół DMX. 

 

Reflektory oświetlenia ogólnego szałasu – 2 sztuki 

 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

 

 

Ławka 5.d – 1 szt 

 

Ławka drewniana, z siedziskiem o rozmiarach 40x120cm (grubość siedziska maksymalnie 10cm), 

posadowiona na dwóch pniakach o średnicy około 40cm. Wysokość ławki maksymalnie 45cm. Blat 

posadowiony w łódeczkach wyciętych w pniakach. 
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Drabina 5.e – 1 szt. 

 

Drabina 7-szczeblowa o wysokości minimum 2,5 m, drewniana, szczeble wbijane w boki drabiny. 

Oparta o szałas. Dolny szczebel umieszczony wysoko uniemożliwiający wejście na drabinę. 

 

Eksponat 5.j – kopciuszek 

dł. około 26 cm, odlew z żywicy, malowany natryskowo i lakierowany, szklane lub akrylowe oczy w 
nóżkach umieszczone stalowe pręty umożliwiające montaż do drewnianego dachu szałasu, 
 

Eksponat 5.l – pustułka w locie 

model w locie, rozpiętość skrzydeł około 70 cm, model z laminatu, malowany natryskowo i lakierowany, 
szklane lub akrylowe oczy, model podwieszany, 
 

Eksponat 5.m – drozd obrożny 

długość ok. 27 cm, wykonany z modeliny termoutwardzalnej, malowany natryskowo i lakierowany, 
szklane lub akrylowe oczy w nóżkach umieszczone stalowe pręty umożliwiające montaż,  
 

Eksponat 5.n – paszkot 

 długość ok. 27 cm, wykonany z modeliny termoutwardzalnej, malowany natryskowo i lakierowany, 
szklane lub akrylowe oczy w nóżkach umieszczone stalowe pręty umożliwiające montaż.  
 

 

6.4. Stanowisko edukacyjne  5.g – łąki na polanach reglowych  

UWAGA: Stanowisko edukacyjne opisane w punkcie 6.4 nie podlega niniejszemu postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

Stanowisko edukacyjne prezentujące bogactwo zbiorowisk roślinnych na polanach reglowych wykonane 

jest w postaci blatu nachylonego, z jednolitej płyty z poliwęglanu mlecznego o grubości 1cm, opartego na 

stalowych nogach i konstrukcji stalowej, skręcanej i spawanej w kolorze czarnym. Na blacie znajduje się 

kolorowy nadruk, prezentujący zbiorowiska polan reglowych: łąkę ostrożeniowa, łąkę mieczykowo-

mietlicową, łąkę z rajgrasem wyniosłym, łąkę bliźniczkową.  

Blat wykonany z płyty, arkusza poliwęglanu mlecznego o wymiarach 1m x 3m i grubości 10mm, nachylony 
pod kątem do podłogi w stronę wejścia do Sali, posadowiony na konstrukcji stalowej zawierającej nogi z 
podwójnymi wspornikami i ramę, zapewniającą minimum 10 punktów podparcia. Konstrukcja ramy z profili 
stalowych zamkniętych, nie wychodząca poza obręb płyty. Dolna krawędź powinna zaczynać się na 
wysokości nie niższej niż 65cm, a górna nie niższej niż 85cm. 
 
Na blacie znajduje się nadruk wykonany metodą sitodruku lub nadruku termicznego, zawierający 
kompozycję prezentującą 4 zbiorowiska charakterystycznye dla polan gorczańskich. Przedstawienia 
poszczególnych zbiorowisk rozmieszczone są w segmentach na całej długości blatu, tak aby  każdy 
segment zajmował około 75cm na długości blatu. W prezentacji zbiorowiska należy uwzględnić 
charakterystyczne dla niego gatunki roślin (wybrane).  
 
Zbiorowiska łąkowe z charakterystycznymi gatunkami: 
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Łąka ostrożeniowa: ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare, pępawa błotna Crepis paludosa, kuklik zwisły 

Geum rivale, jaskier ostry (Ranunculus acris) 

 

Łąka mieczykowo-mietlicowa: szafran spiski Crocus scepusiensis, mieczyk dachówkowaty Gladiolus 

imbricatus, przywrotnik pasterski Alchemilla pastoralis, chaber ostrołuskowy Centaurea oxylepis, mietlica 

pospolita Agrostis capilaris, tomka wonna Anthoxanhtum odoratum, złocień właściwy (jastrun) 

Leucanthemum vulgare, dzwonek rozpierzchły Campanula patula, gółka długoostrogowa Gymnademia 

conopsea, storczyk męski Orchis mascula, świerzbnica polna Knautia arvensis, wiechlina łąkowa Poa 

pratensis, śmiałek darniowy Deshampsia caespitosa, kostrzewa czerwona Festuca rubra,  

 

Łąka rajgrasowa: rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, bodziszek łąkowy Geranium pratense, 

kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, kupkówka Dactylis glomerata, drżączka średnia Briza media, 

wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis,  rdest wężownik Polygonum bistorta 

 

Łąka bliźniczkowa (psiara): bliźniczka psia trawka Nardus stricta, pięciornik złoty Potentilla aurea, Kuklik 

górskie Geum montanum, gołek białawy Pseudorchis albida, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, 

kosmatka licznokwiatowa Luzula multiflora, turzyca pigułkowata Carex pilulifera, jastrzębiec pospolity 

Hieracium lachenalla, krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris    

 

Pozyskanie treści, zdjęć i rycin oraz projekt typograficzny wraz z jego wykonaniem, nadrukiem na blacie 

oraz całą konstrukcją ekspozytora do obowiązków Wykonawcy, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

 

6.5. Stanowisko edukacyjne 5.x - Diorama młaki kozłkowo – turzycowej  

 
Młaka znajduje się w rogu pomieszczenia. Powierzchnia dioramy około 3,5m2. 
Aranżacja wykonana na podstawie z utwardzonego powierzchniowo styropianiu (gips akrylowy 
AcrylicOne + mata szklana), całość uniesiona nieznacznie nad podłogę aby umożliwić swobodny 
przepływ powietrza. 
W dioramie kilka małych, płytkich zagłębień  - wysięków wody, wypełnionych imitacją wody.  
Gatunki roślin w obrębie młaki:  
turzyce: turzyca dwupienna Carex dioica i turzyca Davalla Carex Davalliana, turzyca żółta Carex flava, 
turzyca pospolita Carex nigra, turzyca prosowata Carex Panicea, turzyca gwiazdkowata Carex echinata, 
wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium,  
kozłek całolistny Valeriana simplicifolia, stoplamek plamisty Dactylorhiza punctata, kruszczyk błotny 
Epipactis p[alustris, listera jajowata Listera ovata,  
W aranżacji dioramy musi występować warstwa mszysta: Cratoneuron commutatum, Climacium 
dendroides, Caliergonella cospidata, Plagiomnium. Okaz tłustosza pospolitego Pinguicula vulgaris. 
Można użyć materiałów naturalnych (ziemia, torf, suszone mchy).  
Materiały do wykonania realistycznych modeli roślin - żywica odlewnicza np. serii Smooth Cast, papier, 
folie, tektura. Modele lakierowane lub pokryte werniksem. Dopuszcza się użycie odpowiednio 
przygotowanych suszonych/liofilizowanych roślin dla uzupełnienia dioramy.  
 
Materiały do imitacji wody - żywica transparentna np. Crystal Clear i/lub silikon transparentny (np. 
Encapso). Wybór gatunków i szczegółowe rozmieszczenie w dioramie do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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Diorama powinna zostać wykonana jako modułowa w formie podwyższonej, na wysokości około 60cm-

80cm delikatnie nachylona w stronę wejścia do pomieszczenia, w modułach nie szerszych niż 90cm, 

połączonych ze sobą w niewidoczny sposób. Podstawa dioramy wykonana z płyty OSB odpornej na 

wilgoć o grubości minimum 20 mm, do podstawy przykręcone kółka (6 szt. na około 2 m2) w tym dwa z 

blokadą. Diorama powinna być uniesiona nad podłogę minimum 10 cm, aby zapewnić swobodny opływ 

powietrza. Konstrukcja dioramy przytwierdzona powinna być do ściany za pomocą układu stabilizującego 

z wykorzystaniem kotew chemicznych. Nie dopuszcza się montażu dioramy do podłogi ze względu na 

istniejące ogrzewanie podłogowe. Konstrukcja powinna umożliwić montaż właściwej dioramy w częściach 

oraz pozwolić na uniesienie jej ciężaru. 

Okładzina cokołu dioramy w formie obrzeża, wykonana z materiału naturalnego lub sztucznego 

imitującego kamień, znajdujący się na ścianach. 

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu dostępu do 

instalacji znajdujących się w zabudowie dioramy. 

 

6.6. Stanowisko edukacyjne 5.v - przeskalowane rośliny polan 

W rogu Sali znajduje się stanowisko edukacyjne o powierzchni około 2 m2, z przeskalowanymi do dużych 

rozmiarów kwitnącymi roślinami (5 eksponatów). Na kwiatach umieszczone są modele owadów, 

związanych z roślinami.  

Rośliny umieszczono na podstawie składającej się modułów nie szerszych niż 90cm, połączonych ze 

sobą w niewidoczny sposób. Blat podstawy wykonany z płyty OSB odpornej na wilgoć o grubości 

minimum 20mm, do podstawy przykręcone kółka (6 szt.) w tym dwa z blokadą. Diorama powinna być 

uniesiona nad podłogę minimum 10cm aby zapewnić swobodny opływ powietrza. Konstrukcja blatu 

przytwierdzona powinna być do ściany za pomocą układu stabilizującego z wykorzystaniem kotew 

chemicznych. Nie dopuszcza się montażu podstawy do podłogi ze względu na istniejące ogrzewanie 

podłogowe.  

Okładzina cokołu podstawy wykonana z kamienia podobnego do tego, który znajduje się na ścianach 

pomieszczenia. Wysokość cokołu maksymalnie 20cm. 

 

Eksponat 5.o - krokus i trzmiel  

 

Krokus wysokości 50cm, 6 płatków, łodyga, 3-4 zielone liście Liście i płatki odlane z żywic lub wykonane 
w technice laminatu (żywica+mata szklana). W obrębie płatków, liści i łodygi ukryte stalowe pręty 
stanowiące stelaż zapewniający sztywność i umożliwiające montaż do podstawy. Podstawa 
zapewniająca stabilność obsypana ziemią. 
Trzmiel o rozmiarze 15-20cm z zachowaniem proporcji ciała, w obrębie kwiatu krokusa ze złożonymi 
skrzydłami Korpus ciała trzmiela wykonany z dbałością o szczegóły, odlany z żywicy np. serii Smooth 
Cast. Skrzydełka wykonane z żywicy transparentnej. Całość malowana natryskowo aerografem i 
lakierowana. Trzmiel umieszczony w obrębie kwiatu krokusa. 
 
Eksponat 5.p - mieczyk dachówkowaty i pszczoła 
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Mieczyk o wysokości 100-110cm. Długa łodyga, około 6 rozwiniętych kwiatów, 3 rozwijające się pąki 
Liście i kwiaty odlane z żywic lub wykonane w technice laminatu (żywica+mata szklana). W obrębie 
kwiatów, pąków i łodygi ukryte stalowe pręty stanowiące stelaż zapewniający sztywność i umożliwiające 
montaż do podstawy. 
Podstawa zapewniająca stabilność obsypana ziemią. 
 

Pszczoła w locie, wielkość 15cm z zachowaniem proporcji ciała. Korpus ciała pszczoły wykonany z 
dbałością o szczegóły, odlany z żywicy np. serii Smooth Cast. Skrzydełka wykonane z żywicy 
transparentnej. Całość malowana natryskowo aerografem i lakierowana. Pszczoła podwieszana do sufitu 
na lince (plecionce) kewlarowej 
 

Eksponat 5.r - ostrożeń łąkowy i motyl 

Ostrożeń wysokości 150cm. Długa łodyga zakończona kwiatostanem, łodyga i kwiaty odlane z żywic lub 
wykonane w technice laminatu (żywica+mata szklana). W obrębie modelu ukryte stalowe pręty 
stanowiące stelaż zapewniający sztywność i umożliwiające montaż do podstawy. Podstawa 
zapewniająca stabilność obsypana ziemią. 
 

Motyl na kwiatostanie, wielkość 25cm z zachowaniem proporcji ciała. Korpus ciała motyla wykonany z 
dbałością o szczegóły, odlany z żywicy np. serii Smooth Cast. Całość malowana natryskowo aerografem 
i lakierowana. Model zamontowany do kwiatu i/lub podwieszony na lince kewlarowej. 
 

Eksponat 5.s - podkolan biały i wybrany gatunek zawisaka  

Podkolan biały, wysokość 110cm. Długa łodyga, około 15 rozwiniętych kwiatów, 5 rozwijających się 
pąków kwiatowych. Liście, łodyga i kwiaty odlane z żywic lub wykonane w technice laminatu 
(żywica+mata szklana). W obrębie kwiatów, pąków i łodyga ukryte stalowe pręty stanowiące stelaż 
zapewniający sztywność i umożliwiające montaż do podstawy. Podstawa zapewniająca stabilność 
obsypana ziemią. 
Motyl w locie, wielkość 25cm, z zachowaniem proporcji ciała. Korpus ciała zmrocznika wykonany z 
dbałością o szczegóły, odlany z żywicy np. serii Smooth Cast. Całość malowana natryskowo aerografem 
i lakierowana. Model podwieszony do sufitu na lince (plecionce) kewlarowej 
 

Eksponat 5.t - rosiczka okrągłolistna ze schwytaną muchówką  

Rosiczka wielkości 50cm. 4 owadożerne liście Włoski gruczołowe wykonane z transparentnej żywicy np. 
z serii Crystal Clear, pozostała część liścia wykonana z dowolnej żywicy zapewniającej sztywność 
modelowi. Dla usztywnienia całości i montażu niewidoczny stelaż w obrębie liścia lub wykonanie go w 
technice laminatu (żywica+mata szklana). Całość modelu malowano natryskowo i lakierowana. Liście 
montowane do podstawy zapewniającej stabilność i zamaskowanej torfem. 
 

Model muchówki, wielkość 15cm, z zachowaniem proporcji ciała - gatunek muchówki wykonany w 
uzgodnieniu z Zamawiającym - wielkości 10-15cm Korpus ciała muchówki wykonany z dbałością o 
szczegóły, odlany z żywicy np. serii Smooth Cast. Skrzydełka wykonane z żywicy transparentnej. Całość 
malowana natryskowa aerografem i lakierowana. Muchówka umieszczona w obrębie liścia rosiczki. 
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6.7. Stanowisko edukacyjne 5.h – panorama Turbacza i Hali Długiej 

 

Wielkoformatowy wydruk zdjęcia panoramicznego 270 stopni – widok na Halę Długą i kulminację 

Turbacza stanowi tło dla stanowiska edukacyjnego – łąki na polanach regowych. Grafika wydrukowana 

na powierzchni drukarskiej rozpiętej na stelażu, umieszczona na ścianie za blatem prezentującym łąki na 

polanach reglowych 

Wykonanie zdjęcia oraz jego opracowanie wraz z wydrukiem należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić minimum 5 fotografii z różnych ujęć do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Specyfikacja konstrukcji i materiału  

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej (materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny), techniką sublimacyjną tuszami wodnymi oraz 

wykonać obszycie. Konstrukcja zbudowana z profili aluminiowych anodowanych 16mm – giętych. 

Profile przykręcone na dystansach bezpośrednio do ściany.  

Powierzchnia wydruku około 37 m2. 

Jakość wydruku nie mniejsza niż 720dpi. 

 

Wytyczne w zakresie parametrów technicznych wydruki wykonania zdjęć podano w rozdziale 10.1. 

 

6.8. Elementy nawigacji dla osób z dysfunkcją wzroku 5.w 

Tor prowadzący przez pomieszczenie wykonany z pinezek koloru niebieskiego. Długość toru 19,5 m. 

 

6.9. Plansza tyflograficzna 5.i 

 

Wykonana w technologii tyflograficznej opisanej w rozdziale 11.2. Powinna zawierać elementy takie jak: 

krokus, rosiczka, kopciuszek, szałas, rozmieszczone zgodnie z lokalizacją w Sali. 

 

6.10. Oświetlenie Sali ekspozycyjnej 5.y 

 

Oświetlenie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji. 

 

 

System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

System oświetlenia na konstrukcji złożony z następujących elementów: 

Szynoprzewód nadtynkowy 4m  
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Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

Szczegółowy plan oświetlenia podany jest na rys. nr M_10. 

 

Reflektory planszy powitalnej – 1 sztuka 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące powiększone rośliny – 3 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 
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Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

Reflektory oświetlenia ogólnego – 4 sztuki 

Minimalna ilość diod 6 

Dostępne kolory diod Multi White, Monochromatyczna 

Mocowanie szynoprzewód z magistralą sterującą 

Zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż 1,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 140 mm  
Wysokość: 220 mm  
Średnica reflektora lampy: 100 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia i temperatury barwowej 

 

Reflektory kadrujące dioramę młaki i blat   – 6 sztuk 

protokół sterowania DMX-512 / RDM 

Minimalna ilość diod 1(COB) 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

zasilanie 230V AC 

Masa nie większa niż  2,5 kg 

Wymiary nie większe niż 
szerokość: 120 mm (270 mm dla poziomej głowy reflektora)  
wysokość: 450 mm  
średnica reflektora: 100 mm 

 

Sterownik oświetlenia 

 

Sterowanie odbywa się poprzez magistralę DMX poprowadzoną od modułu sterującego, który 

zarządzany jest ze sterownika ekspozycji dla tej strefy. Sterownik ekspozycji wysyła komendy do 

poszczególnych opraw oświetleniowych definiując ich ustawienia. 

 

Linie wyjściowe DMX – 4  

Optyczna izolacja linii DMX 

Zabezpieczenie przepięciowe 

Konfiguracja przez PC 

Pobór mocy 4W 

Złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX 

Porty DMX 512 - złącza XLR 

Wersja protokołu - Art-Net II 
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Zasilanie 230 V AC 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy, według projektu rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych podanych na rys. nr M_10. 

 

6.11. Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej 5.z 

Nagłośnienie Sali ekspozycyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Urządzenia nagłaśniające – 

głośniki, umieszczone są na szynoprzewodzie w rogach pomieszczen ia, po przeciwnych stronach  

pomieszczenia są  aby uzyskać wrażenie dźwięku dochodzącego z dioramy. 

 

Specyfikacja systemu nagłośnienia – 2 sztuki 

 

Urządzenie składa się z głośnika, wzmacniacza oraz odtwarzacza plików WAV. Całość podłączana jest 

do szynoprzewodu oświetleniowego za pomocą adaptora (w komplecie). Umożliwia odtwarzanie utworów 

audio w dowolnym miejscu pomieszczenia wyposażonego w system szynoprzewodów bez konieczności 

tworzenia dodatkowej instalacji. System może być sterowany za pomocą dowolnego sterownika 

pracującego w standardzie DMX-512.  

 

Funkcje dźwiękowe realizowane są za pomocą sterowania DMX i pozwalają na odtwarzanie nagrań, 

wybór konkretnego utworu, zapętlenie pojedynczych i wielu utworów oraz płynną regulację głośności. 

Dodatkowo za pomocą dedykowanego kontrolera/konfiguratora DMX512 możliwa jest regulacja niskich i 

wysokich tonów oraz ustawianie adresu DMX. Menu urządzenia pozwala także zdefiniować zachowanie 

odtwarzacza w przypadku braku sygnału DMX. 

 

Mocowanie szynoprzewód  

Sterowanie DMX-512, ilość adresów: 4 

Moc minimum 10W 

Przechowywanie plików SD/SHC 

Ilość obsługiwanych utworów minmum 80 

Zasilanie 230 V AC 

Masa nie większa niż 4 kg 

Wymiary nie większe niż 
Szerokość: 200 mm 
Wysokość: 400 mm 
Średnica głośnika: 150 mm 
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Wytyczne dla treści nagłośnienia 

 

Dla Sali przewidziano dwie odrębne ścieżki dźwiękowe odtwarzające naturalne dźwięki z polan 

reglowych, nagrane w formacie stereo, w formie pliku cyfrowego WAV. Długość pojedynczej ścieżki 

dźwiękowej nie mniej niż 20 minut, odtwarzanej w zapętleniu. Każdy głośnik odtwarza inną ścieżkę 

dźwiękową. Na ścieżce dźwiękowej powinny znajdować się odgłosy wiatru, ptaków oraz wypasu owiec  

oraz owadów. Dźwięki niezarejestrowane w środowisku naturalnym powinny zostać dodane w studiu 

nagraniowym.  

Jakość nagrania to 44,1kHz, stereo, 16bit, zakres pasma 50Hz – 15kHz, odstęp sygnał/szum, nie 

powodujący niekorzystnych wrażeń słuchowych. 

 

 

6.12. System zarządzania ekspozycją 

System zarządzania ekspozycją ma za zadanie uruchomienie jednym przyciskiem wszystkich urządzeń 

multimedialnych oraz oświetlenia. Analogicznie drugi przycisk służy do wyłączania ekspozycji. System 

składa się z jednostki centralnej odpowiedzialnej za logikę oraz modułów wykonawczych do oświetlenia i 

multimediów. Interfejs sterowania w formie klawiatury dwu-przyciskowej należy zabudować w rewizji 

dioramy w sposób niewidoczny dla zwiedzających. Urządzenia wykonawcze należy zainstalować w 

szafce teletechnicznej umieszczonej w rewizji dioramy.  

 

Specyfikacja modułu zarządzania ekspozycją 

Pamięć: 1x wejście karty pamięci SD, 

Komunikacja: 12x portów magistrali systemowej; 1x Ethernet 10/100 Mbps; 1x USB w standardzie 2.0, 

Zasilanie 24V DC, 

 

Specyfikacja Klawiatury sterującej 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 

Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 

Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

6.13.  Elementy architektury 

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych ustrojów architektonicznych 

podwieszonych do sufitu właściwego za pomocą podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umożliwić montaż 
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oświetlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokości odpowiednich warstw, aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny i dekoracyjny. 

 

Technologia wykonania sufitu 

 

Sufit składa się z formatek z 8 paneli materiałowych rozpiętych na ramie aluminiowej wykonanej z profili 

aluminiowych anodowanych 16mm. Panele posiadają kształt trójkąta równoramiennego o długości 

ramion 1m i podstawie 70cm. Panele powinny być podwieszone na różnych wysokościach w przestrzeni 

pomiędzy sufitem właściwym a wysokością 3,80cm, tak aby częściowo nachodziły na siebie i tworzyły 

nieregularny układ.  

 

Powierzchnia paneli powinna być zadrukowana – widok niebieskiego nieba, przy doskonałej pogodzie i 

kilkoma chmurami (cirrusy i stratusy), widziany z pozycji osoby patrzącej w niebo. 

 

Wydruk należy wykonać na tkaninie tekstylnej – materiał 100% poliester, matowe wykończenie 

powierzchni, odporny na rozdarcia, materiał niepalny. Wydruk należy wykonać techniką sublimacyjną 

tuszami wodnymi oraz wykonać obszycie. Jakość wydruku nie mniejsza niż 720 dpi. 

 

Należy zastosować fotorealistyczny kolaż złożony z minimum pięciu zdjęć na panel. Próbkę kolażu 

zdjęciowego przed wykonaniem wydruku należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Technologia 

wykonania zdjęcia do nadruku według specyfikacji z rozdziału 10.1. 

 

Malowanie sufitu istniejącego 

 

Sufit istniejący powinien zostać pomalowany kolorem białym matowym, farbą wewnętrzną sufitową do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, posiadającą atest higieniczny PZH. Powierzchnia do pokrycia 

farbą to około 30 m2. Należy przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie 

minimum dwiema warstwami farby. Należy przewidzieć utrudnienia w postaci przewodów elektrycznych, 

wypustów oświetleniowych oraz zabezpieczenie ścian przed malowaniem. 

 

Pozostałe powierzchnie otynkowane i istniejące jako białe, należy pokryć farbą czarną matową. Należy 

przewidzieć przygotowanie powierzchni do malowania oraz pokrycie minimum dwiema warstwami farby. 

 

W pomieszczeniu tym znajduje się również wyeksponowana zabudowa komina wentylacyjnego o 

powierzchni około 6m2, który również powinien zostać pomalowany kolorem czarnym matowym. 

 

6.14. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Urządzenia sterujące i odtwarzające – 0,26 kW – zasilanie z obwodu nr 5.7 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne – 0,25 kW – zasilanie z obwodu nr 4.6 - wg projektu instalacji elektrycznej 

08.2016r  
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7. Sala EDUKACYJNA 

 

7.1. Opis strefy 

 

Sala jest podzielona na przestrzeń do zabawy i do edukacji audiowizualnej. Pełni też istotną rolę w 

organizacji zwiedzania, w przypadku podziału na grupy. W Sali znajdują się stoliki do pracy i zabawy dla 

grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, szatnia oraz wyposażenie audiowizualne.  

 

 

7.2. Strefa edukacji audiowizualnej  

Strefa wyposażona jest w zabudowę ścienną z wyposażeniem audiowizualnym oraz ławki (3 szt.). 

Ściana audiowizualna zawiera ekran stały znajdujący się w korpusie zabudowy oraz zabudowane głośniki 

w układzie stereo. W korpusie znajdują się także urządzenia audiowizualne wraz z odtwarzaczami, 

umieszczone na dedykowanych półkach na prowadnicach wysuwanych. W ścianie zlokalizowano także 

gniazdo do podłączenia mobilnych urządzeń AV, wyposażone w złącza HDMI, VGA i audio. 

Korpus zabudowy wykonany z płyty meblowej, odpornej na wilgoć, o gr. 18mm, płyta w odcieniu 

jasnoszarym, krawędzie oklejone obrzeżami pcv gr. 2mm. Posadowiony jest na nóżkach systemowych, 

umożliwiających precyzyjne ustawienie całej zabudowy. Ustawiony w odległości min 5cm od muru, tak 

aby cała powierzchnia muru była wentylowana.  

Fronty Zabudowy wykonane z płyt mdf / klejonki jesionowej frezowanej wg rysunku nr A_04. W miejscach 

gdzie fronty powinny być ażurowe (wentylacja, nagłośnienie) ażur zostaje uzyskany poprzez frezowanie 

tylnej strony frontów w kierunku prostopadłym do kierunku wzoru od strony zewnętrznej. 

 

Specyfikacja ekranu -1  szt  

 

Ekran ramowy przeznaczony do trwałego zawieszenia 

Aluminiowa rama w kolorze matowym  

Pręty aluminiowe i żelazne oraz gumki do montowania powierzchni projekcyjnej w zestawie 

Powierzchnia robocza ekranu nie mniejsza niż 200 x 125 cm format 16:10  

Powierzchnia projekcyjna o parametrach: współczynnik odbicia nie mniejszy niż 1,2; kąt widzenia 

minimum 150 st.; gramatura nie mniejsza niż 550g/m2; grubość nie mniejsza niż 0,40 mm  

 

Specyfikacja projektora – 1 szt 

 

Technologia DLP 

Rozdzielczość minimum WXGA 1280 x 800 

Jasność1 (Tryb Jasny) minimum 5000 lumenów ANSI 

Kontrast minimum 15 000:1 

Żywotność lampy nie mniejsza niż Eco+/Dynamic/Eco/Bright 5000/4500/4000/3000 (godz) 

Współczynnik projekcji w zakresie  1.5 - 2.0,  

Współczynnik powiększenia Ręczny 1.5x 
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Przesuw obiektywu minimum +15 % w pionie 

Złącza wejściowe/wyjściowe 3xHDMI (obsługa 1.4a 3D) + MHL, VGA (YPbPr/RGB), wyjście VGA, 

wyjście audio 3.5mm, RS232, RJ45, USB-A z zasilaniem (1.5A),  

Korekcja trapezu minmum ± 30° w pionie, ± 30° w poziomie 

Proporcje obrazu Natywny 16:10, kompatybilny z 16:9/4:3 

 

Specyfikacja głośników – 2 szt 

 

Głośnik przystosowany do montażu zarówno w suficie, jak i w ścianie 

Minimum 3” głośnik niskotonowy 

Odczepy transformatora: minimum 15W / 30W @ 100V 

Sprężynowe zaciski wejściowe 

Białe wykończenie 

 

Specyfikacja odtwarzacza multimedialnego – 1 szt 

 

Obsługiwane kodeki wideo: MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV, H.265 

Obsługiwane formaty: BMP, JPEG, PNG, ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv, MP2, MP3, AAC, 

WAV 

porty a/v (wyjścia), komunikacyjne: HDMI 1.4a, RCA lub 3.5 mm 

Złącze sieci Ethernet (RJ45), 1× gniazdo SD, 1 x USB 

Funkcjonalności: operuje na danych zgromadzonych na pamięciach masowych, pamięciach USB i 

dyskach sieciowych; możliwość przeglądania danych oraz kontroli odtwarzania i harmonogramowania; 

możliwość tworzenia prostych prezentacji za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta 

Wyposażenie: Urządzenie musi być wyposażone w kompatybilną kartę pamięci o pojemności minimum 

16 GB 

 

Specyfikacja amplitunera – 1 szt 

 

Ilość kanałów  minimum  System 5.2 

Moc wyjściowa (1 kanał)  nie mniejsza niż 85 W 

Przetwornik C/A audio  192 kHz/24 bity 

Dekodery dźwięku Dolby TrueHD  DTS-HD  

Korektor dźwięku  Regulacja tonów niskich i wysokich 

Obsługiwane formaty plików  ALAC, DSD, FLAC, WAV 

Funkcje video DolbyVision, HDR and BT.2020 Support,  

4K Ultra HD 60 Hz Pass-through 4:4:4 Pure Color 

HDMI (wejścia/wyjścia) 1 wyjście HDMI, 6 wejść HDMI 

USB  Wi-Fi Dwuzakresowe 5GHz/2,4 GHz, 

Wejście Ethernet/LAN 
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7.3. Strefa zajęć edukacyjnych  

Sala edukacyjna posiada trzy stoliki,  przy których może być prowadzona dalsza edukacja przyrodnicza, 

12 krzeseł oraz ławki regulowane 3 szt.  

 

Stoliki w sali  edukacyjnej – 3 szt. : 

Stoliki wielofunkcyjne (mebli gotowe)  

Stolik z pokrywą dla wbudowanych pojemników do przechowywania. 

Blat/ Noga: Lita sosna, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym 

Pokrywa schowka: sklejka brzozowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Bezbarwny lakier akrylowy. 

Produkt wykonany przynajmniej w 80% (wagowo) z drewna - surowca odnawialnego. 

 

Długość: ok. 83 cm 

Szerokość  ok. 58 cm 

Wysokość: ok. 48 cm 

 

Stołki w sali  edukacyjnej – 12 szt.   

Lita sosna, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym. Produkt wykonany przynajmniej w 80% (wagowo) 

z drewna - surowca odnawialnego. 

 

Szerokość: ok. 24 cm 

Głębokość: ok.  24 cm 

Wysokość siedziska: 28 cm 

Maksymalne obciążenie: 35 kg 

Ławki regulowane – 3 szt.  : 

Części główne/ Noga: Lita sosna, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym 

Siedzisko: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa. 

Minimalna wysokość: 32 cm 

Maksymalna wysokość: 45 cm 

Szerokość siedziska: 48 cm 

Głębokość siedziska: 29 cm 

Wysokość siedziska: 32 cm 

Wieszaki – 1 kpl (4 sztuki) 

Wieszaki w formie pnia drzewa z odchodzącymi od głównego trzonu konarami  – 8 konarów. Wykonane 

z litego drewna, malowanego farba akrylową. Wykonane w 100% z surowca odnawialnego. Montowany 

do ściany na kołkach rozporowych z tuleją dystansującą. 
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Szerokość: 19 cm 

Głębokość: 7 cm 

Wysokość: 78 cm 

Zestawienie ilościowe mebli*: 

Wieszaki ścienne o wymiarach 78 x 7 x 19 cm 4 szt 

Stolik o wymiarach 83 x 58 x 48 cm 3 szt 

Stołek o wymiarach 24 x 24 x 28 cm 12 szt 

Ławka regulowana 55 x 38 x 32-45 cm 3 szt 

Zabudowa meblowa ścienna o wymiarach 427 x 330 x 75 1 szt 

*wymiary mebli z tolerancją +/-3cm, jednak meble jednego typu nie powinny różnić się wymiarowo od 

siebie o więcej niż o 2mm. 

UWAGA: Meble w sali edukacyjnej: ławki regulowane, stoliki, stołki, wieszaki ścienne (opisane w 

powyższej tabeli w pozycji 1-4)  nie podlegają niniejszemu postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Sufit – 1 kpl 

Sufit składa się z formatek z wycinanego cyfrowo mdf malowanego natryskowo na kolor RAL 9016  lub 

zbliżony. 
 

Płyty  w formacie  200x 280 cm gr. 16mm  wycięte zgodnie z rzutem sufitu na rys. A-03. Płyty przed 

malowaniem powinny zostać połączone z podkonstrukcją usztywniającą z listew z klejonki sosnowej lub 

profili systemowych UD 60,  połączenie trwałe przy pomocy wkrętów i kleju. 

Płyty będą układały się od 1 do 4 warstw w zależności od imitowanego w danym miejscu zagęszczenia 

liści na drzewie. 

 

Sala wyposażona jest także w gier i łamigłówek 

Zestaw gier jak poniżej: 

Łamigłówka przyrodnicza – 3 kpl. -  gra edukacyjna wykonana w całości z drewna. Gra zawiera treści 

edukacyjne ze świata przyrody, a dzięki swojej konstrukcji rozwija zdolności sensoryczno-motoryczne. 

Główną atrakcją łamigłówki są drewniane elementy, którymi należy tak manewrować i przesuwać, aby 

dopasować je do odpowiedniej ilustracji. Wielkość tablicy 30 x 42 cm.  

„Dopasuj…” – 3 kpl - to gra edukacyjna PCV o średnicy 40cm, na której przedstawione są wizerunki 

zwierząt bądź drzew. Należy odnaleźć właściwe poroże, trop lub w przypadku drzewa – owoc 

wydrukowany na PCV i dopasować do danego gatunku. Celem gry oprócz zabawy, jest przekazanie 

podstawowej wiedzy na temat zwierząt i drzew – rozpoznawanie gatunku po porożu lub tropie a drzewa 

po owocu. Średnica elementu 40 cm.  

„Poradnik leśnego wędrownika” – 3 kpl - to gra planszowa wykonana na drewnie, przeznaczona dla 

4 osób. Celem gry, oprócz zabawy, jest przekazanie podstawowych zasad właściwego zachowywania 

się w lesie. Służą do tego wszystkie pola specjalne gry, opatrzone krótkim i zrozumiałym tekstem. W 

zestawie znajduje się kostka do gry i cztery pionki. 
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 Zawartość gry: 

 – drewniana plansza 56 x 39cm 

– 4 pionki 

– kostka do gry 

– instrukcja 

– materiałowa torba 

Zgadnij z jakiego to drzewa – 3 kpl - Zestaw zawiera 12 drewnianych elementów przedstawiających 

liście i szyszki pospolitych polskich drzew iglastych, wyciętych po konturze ze sklejki. Z jednej strony 

elementu znajduje się wizerunek liścia i szyszki, z drugiej – praktyczny opis danego gatunku drzewa. 

Wszystko zamknięte jest w drewnianej, praktycznej skrzyneczce opatrzonej w legendę. Elementy o 

wymiarach ok. 9x11 cm; 12 x12 cm, 10x15 cm. Skrzynia o wymiarach 12 x 21,5 x 17 cm.  

 

7.4. Strefa systemu zarządzania  

W miejscu przeznaczonym na system zarządzania znajdzie się nieduża rozdzielnia informatyczna, w 

postaci szafki wiszącej, zawierająca router oraz switch internetowy, ale także punkt dostępowy dla 

sygnału WiFi dla Sali. Z tego miejsca zostanie także wykonane połączenie do recepcji, poprzez 

wyprowadzenie przewodu pod konstrukcjami sufitowymi recepcji i zejściem do biurka recepcyjnego. W 

tym miejscu będzie też zainstalowana nieduża rozdzielnia elektryczna rozprowadzająca obwody zasilania 

do urządzeń w Sali. Zostanie to wykonane w formie listwy przyłączeniowej.  

 

W tym miejscu będzie tez możliwość ładowania audioprzewodników. Całość zostanie zabezpieczona 

kluczykiem. 

 

Specyfikacja głównego modułu zarządzania ekspozycją  

 

Pamięć: minimum 512 MB SDRAM; 4GB Flash;  

Minimum 1x wejście karty pamięci SD,  

Komunikacja:  minimum 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps; 2x USB w standardzie 2.0;  1x RS-

232/422/485; 2x RS-232;  

Nie mniej niż 7x wyjść przekaźnikowych; 7x portów I/O; 7 wyjść IR, 1x port magistrali systemowej; 

Zasilanie 24V DC, 

 

Specyfikacja Klawiatury sterującej 

 

Komunikacja: 1x port magistrali systemowej, 

Możliwość skonfigurowania ilości przycisków od 2 do 6, 

Montaż do puszki podtynkowej fi 60, 

Zasilanie z magistrali systemowej 

Specyfikacja urządzenia sieciowego 1: 

Minimum 15 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  

Kontrola przepływu 802.3x 
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Szybkość przekierowań pakietów minimum 20 Mp/s 

Funkcje monitorowania stanu sieci - mirroring portów, zapobieganie pętlom oraz diagnostyka stanu kabli 

Obsługa sieci VLAN  

Funkcja IGMP Snooping  

 

Specyfikacja urządzenia sieciowego 2 

 

Porty LAN minimum 4x10/100/1000BaseTx Ethernet (RJ45) 

Porty WAN minimum 1x10/100/1000BaseTx Ethernet (RJ45) 

Obsługa WLAN 

Obsługiwane sieci WirlessLan  

Obsługa standardu 802.11ac  

Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 450Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz sieci o 

prędkości 1300Mb/s w paśmie 5GHz 

Minimum 3 anteny zewnętrzne oraz 3 anteny wbudowane  

Funkcja Guest network  

 

 

Listwa zasilająca z filtrem – 1 szt. 

 

 Rozszerzona ochrona przed zakłóceniami przedostającymi się do systemu za pośrednictwem 
połączeń kablowych ISDN/DSL. 

 Zintegrowany filtr przeciwzakłóceniowy. 

 Stabilna obudowa z eloksalowanego aluminium. 

 Wymienny system modułowy. 

 Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy. 

 Obciążenie do 16 A/3680 W. 

 Bezpiecznikiem 16 A. 

 Zabezpieczenie przed dziećmi. 

 Długość kabla: minimum 2,5 m 

 Długość listwy  ok.: 56 cm 

 Gniazda: 6 

 Natężenie znamionowe: 16 A 

 Filtr szumów: EMI/RFI 
 

7.5. Oświetlenie Sali edukacyjnej 

 

Oświetlenie Sali edukacyjnej przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjnej, 

która zasilana jest z jednego z istniejących wypustów oświetleniowych. Przewiduje się jego ciągłą pracę 

ze stałym natężeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycji. 

 

 

System szynoprzewodów oświetleniowych z magistralą sterującą DMX 512 

 

Szynoprzewód nadtynkowy 4m  
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Szynoprzewód nadtynkowy 3m 

Szynoprzewód nadtynkowy 2m 

Szynoprzewód nadtynkowy 1m 

Łącznik giętki 

Moduł zasilający 

Moduł końcowy 

Uchwyty sufitowe 

System podwieszenia szynoprzewodów 

 

System szynoprzewodów powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie 

gęstości rozmieszczenia uchwytów, podłączenia szynoprzewodów oraz parametrów sterowania i 

konfiguracji. 

 

 

Oprawy do podświetlenia sufitu ażurowego – 8 sztuk 

ilość świetlówek 1 

typ świetlówek 
Świetlówki liniowe średnica 26 mm (T8), trzonek G13,  
długość 120cm 

kąt świecenia dookoła świetlówki (ograniczeniem tylko mocowanie świetlówki) 

protokół sterowania DMX-512 

Mocowanie szynoprzewód z zasilaniem i szyną sterującą 

materiał obudowy Stal 

dostępne kolory obudowy szary, czarny lub biały 

Zasilanie 230V AC 

Wymiary 
Długość lampy: nie mniejsza niż 1200 mm 
Wysokość: nie większa niż 100 mm  
Szerokość: nie większa niż 70 mm 

Sterowanie DMX 512, regulacja jasności świecenia w zakresie 10%-100% 

Sterownik oświetlenia 

 

Sterowanie odbywa się poprzez łącznik ścienny umieszczony przy wejściu do Sali.  

 

 

Dodatkowe wytyczne 

 

Wykonawca dokona dostawy, montażu, rozprowadzenia szynoprzewodów oraz oprzewodowania do 

opraw oświetleniowych, wykorzystując istniejące wypusty oświetleniowe, maskując przejścia kablowe 

konstrukcją dekoracyjnego sufitu ażurowego oraz dioramy. Rozmieszczenie opraw w zakresie regulacji 

kąta i pozycji świecenia należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac, wzorując się na 

schemacie zabudowy sufitu z rysunku A_03. 
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7.6. Bilans mocy zainstalowanych urządzeń i oświetlenia 

Projekcja – 0,43 kW – zasilanie z obwodu nr 4.2 - wg projektu instalacji elektrycznej 08.2016r 

Oświetlenie ekspozycyjne – 0,16 kW – zasilanie z obwodu nr 4.1 - wg projektu instalacji elektrycznej 

08.2016r 

Urządzenia sterujące i odtwarzające 0,8- kW – zasilanie z obwodu nr 5.8 - wg projektu instalacji 

elektrycznej 08.2016r 
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8. System zarządzania ekspozycją 

 

System zarządzania ekspozycją jest rozproszony i podzielony na elementy sterujące pojedynczymi 

stanowiskami. Każde ze stanowisk wyposażone jest w odrębny system sterowania, oparty na lokalnych 

modułach wykonawczych (system sterowania jest wyspecyfikowany odrębnie w projekcie dla każdego ze 

stanowisk).  

Wszystkie stanowiska są połączone ze sobą poprzez wewnętrzną sieć okablowania strukturalnego z 

wykorzystaniem przewodu komunikacyjnego Cat6 w izolacji ochronnej niewydzielającej dymu (LSOH). 

Przewód łączy ze sobą wszystkie stanowiska z głównym punktem dystrybucyjnym, znajdującym się w 

Sali dydaktycznej, zgodnie z rysunkiem nr M_14. 

 

W Sali dydaktycznej znajduje się szafa teletechniczna, w której zainstalowano elementy aktywne wg 

specyfikacji określonej w opisie Sali dydaktycznej, aby możliwy był nadzór i monitoring parametrów 

poszczególnych stanowisk, za pomocą np. urządzenia mobilnego (tablet, telefon) lub komputera na 

recepcji, który również docelowo ma być podłączony do sieci wewnętrznej, a tym samym do punk tu 

dostępowego. Na komputerze zainstalowana jest aplikacja w postaci oprogramowania pokazującego stan 

poszczególnych stanowisk, umożliwia także ich załączenie oraz wyłączenie oraz wywołanie funkcji 

oświetlenia oraz dedykowanych funkcji specjalnych (jak np. regulacja głośności) dla każdego ze 

stanowisk. Oprogramowanie czytelnie opisuje każde ze stanowisk oraz grupę funkcji i poleceń makro 

przyporządkowanych do każdego z nich. 

 

Aplikacja może być obsługiwana poprzez przeglądarkę lub plik wykonywalny uruchamiający ją na ekranie 

komputera. W przypadku tabletu, aplikacja instalowana jest w postaci licencji umożliwiającej otworzenie 

interfejsu użytkownika w formie zaprogramowanej w systemie zarządzania dla każdego stanowiska. 

 

9. System audioprzewodnika 

 

9.1. System audioprzewodnika – parametry techniczne urządzeń 

System audioprzewodników ma działać w sposób automatyczny w zależności od miejsca, w którym 

znajduje się zwiedzający. Włączanie się nagrań ma następować dzięki zdalnej transmisji 

bezprzewodowej lub poprzez "wskazywanie" audioprzewodnikiem wybranych obiektów. 

W miejscach, gdzie zostanie zastosowane włączanie automatyczne, wielkość obszaru w którym ma 

zostać odtworzone nagranie ma być regulowalna w zakresie od kilku do kilkudziesięciu metrów 

(odpowiednio do wielkości danego pomieszczenia). Znaczniki, dzięki którym nastąpi włączenie nagrania 

mają dawać możliwość ukrycia w ekspozycji w taki sposób, żeby nie były widoczne dla zwiedzającego 

oraz by nie wymagały oddzielnej instalacji elektrycznej (zasilanie przez baterie o żywotności min. 2 lata).  

Oprócz działania automatycznego system ma dawać możliwość uruchamiania nagrań poprzez 

„wskazanie” audioprzewodnikiem określonych miejsc na ekspozycji (na podobnej zasadzie, jak działają 

piloty do telewizorów). W tych miejscach będą umieszczone właściwe do tego celu czujniki. 

Dodatkowo system ma dawać następujące możliwości:  
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• synchronizację odtwarzanych w audioprzewodnikach komentarzy ze ścieżkami dźwiękowymi  

projekcji wideo i multimedialnych (np. urządzenia Touch Screen).  

Dodatkowo audioprzewodnik tworzący trzon systemu ma posiadać następujące funkcje: 

• możliwość wyboru języka oraz różnych ścieżek tematycznych, 

• możliwość odtworzenia, w tym samym obszarze, różnych nagrań podczas wchodzenia i 

wychodzenia z obiektu (np. inne nagranie gdy zwiedzający wchodzi do sali oraz inne gdy z niej wychodzi), 

• możliwość przerwania bieżącego nagrania w momencie przejścia zwiedzającego w kolejny 

obszar. Przerwanie musi następować w miejscach kończących logiczną całość lub logiczny wątek  (np. 

koniec zdania). 

• wyświetlacz, na którym można wyświetlać zdjęcia lub informacje tekstowe związane z 

odsłuchiwanym komentarzem. 

• zapewniać prawidłowe działanie systemu w przypadku umieszczenia odbiornika w odzieży (np. 

zawieszenia pod kurtką). 

 

Ze względów związanych z ryzykiem kradzieży nie dopuszcza się stosowania urządzeń powszechnie 

dostępnych na rynku, gdzie po wymianie oprogramowania urządzenie może posiadać inne zastosowania 

(palm topy, PDA, itp.).  

Specyfikacja elementów audioprzewodnika:  

Urządzenia odsłuchowe wraz z akumulatorem - 30 sztuk 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Obudowa obudowa wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia 
mechaniczne (upadki, udary) 

Maksymalna wysokość 15 mm   

Maksymalna szerokość 70 mm 

Maksymalna długość 130 mm 

Wyjścia słuchawkowe  Dwa wejścia typu Jack 3,5mm  

możliwość podpięcia pętli indukcyjnej 

Wyświetlacz typ LCD TFT 

Przekątna minimalna: 3"  

rozdzielczość minimalna: 400 x 240 pixeli 

Minimalna ilość kolorów: 65 000 

Przyciski   play – pauza 

 przewinięcie w tył 

 przewinięcie w przód 

 głośniej 

 ciszej 

 4-6 przycisków dodatkowych (funkcje opisane poniżej) 
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Zasilanie  akumulator wewnętrzny 3.6V, Lit-Ion (bez możliwości 
wyciągnięcia z urządzenia przez zwiedzających) 

minimalny czas ciągłej pracy bez ładowania >10h 

maksymalny czas ładowania <6h 

Pamięć Min. 4 GB 

Wymagane warunki pracy temp. -20..+40 st. C 

dopuszczalna wilgotność < 90%, 

Format audio wav, mp3 lub o podobnym stopniu kompresji 

minimalna jakość mp3: 44kHz, 128 kbit/s 

Pasmo przenoszenia 20 Hz ... 20 kHz 

Dynamika > 90dB 

Funkcjonalność  Wymagana możliwość wyboru języka oraz różnych ścieżek 
tematycznych 

Wymagana możliwość wyświetlania zdjęcia lub informacji 
tekstowych związane z odsłuchiwanym komentarzem 

Wymagane prawidłowe działanie w przypadku umieszczenia 
odbiornika w odzieży (np. zawieszenia pod kurtką) 

Po odsłuchaniu każdego nagrania możliwość wyboru co 
najmniej następujących akcji:  

 pomoc 

 następne nagranie 

 powtórzenia nagrania 

 sąsiednie nagrania 

 informacja jak przejść dalej 

Sposób wyzwalania komentarzy  

 

- Przez nadajniki radiowe 

- Przez podczerwień - wskazywanie eksponatów. 

Każda z zastosowanych technologii winna zapewniać 
możliwość przerwania bieżącego nagrania w momencie 
przejścia zwiedzającego w kolejny obszar. Przerwanie musi 
następować w miejscach kończących logiczną całość lub 
logiczny wątek (np. koniec zdania). 

Wymagana możliwość odtworzenia, w tym samym obszarze, 
różnych nagrań podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu 
(np. inne nagranie gdy zwiedzający wchodzi do sali oraz inne 
gdy z niej wychodzi) 

Zarządzanie  

 

Port USB 

Przez dedykowane oprogramowanie pozwalające na 
konfigurację języków, nagrań, obrazów, konfiguracji 
znaczników radiowych. Wymagane zabezpieczenie przed 
swobodną wymianą danych przez zwiedzających. 
Wymagana możliwość aktualizacji firmware'u przewodników.  

Synchronizacja z projekcjami 
wideo (monitory, projektory itp.)  

 

Wymagana możliwość synchronizacji odtwarzanych w audio 
przewodnikach komentarzy ze ścieżkami dźwiękowymi  
projekcji wideo i multimedialnych.  
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Gwarancja Gwarancja - 36 miesięcy. Obejmuje całość dostarczonego 
sprzętu oraz wsparcie techniczne dla sprzętu i 
oprogramowania.  

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny 
transport uszkodzonego sprzętu do i z serwisu.  

Zgłoszenia usterki będą przesyłane drogą elektroniczną.  

Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu do 14 dni.  

 

Ładowarka na 10 urządzeń odsłuchowych - 3 sztuki 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Obudowa Maksymalne wymiary zestawu ładującego dla kompletu 
urządzeń: 50 cm x 30 cm x 10 cm 

Zasilanie  230 V AC  

Moc maksymalna poniżej 100 Watt dla całego zestawu ładującego 

Gwarancja Gwarancja - 36 miesięcy. Obejmuje całość dostarczonego 
sprzętu oraz wsparcie techniczne dla sprzętu i 
oprogramowania.  

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny 
transport uszkodzonego sprzętu do i z serwisu.  

Zgłoszenia usterki będą przesyłane drogą elektroniczną.  

Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu do 14 dni.  

 

Słuchawki - 30 sztuk 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Obudowa Nagłowne 

Pasmo przenoszenie równoważne z parametrami 
audioprzewodnika  

Przewód słuchawkowy do 1,5 m  

 

 

Znaczniki radiowe obiektów (ukrywane w ekspozycji) - 20 sztuk 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Obudowa Wysokość do 55 mm 

Szerokość do 40 mm 

Grubość do 25 mm 

Waga do 40 g 
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zasilanie  Bateryjne 

czas ciągłej pracy minimum 2 lata  

Funkcjonalność  Wymagana możliwość ukrycia w ekspozycji tak, żeby 
znacznik był całkowicie niewidzialny dla zwiedzających  

 

Znacznik na podczerwień do wyzwalania nagrań poprzez "wskazanie" - 30 sztuk 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Obudowa Grubość do 15 mm 

Szerokość do 30 mm 

Grubość do 30 mm 

Waga do 40 g 

Min. zasięg 1.5 m 

Min. odległość między eksponatami 
przy wyzwalaniu z odległości 1m 

50 cm 

Zasilanie  bateryjne, min. 2 lata ciągłej pracy  

 

Adapter do komputera PC pozwalający na komunikację z odbiornikami - 1 sztuka 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Zasilanie  USB lub sieciowe 

Ilość Komunikatów  Nie mniej niż 1000  

 

Urządzenia do synchronizacji - 2 sztuki 

Element konfiguracji/cecha Wymagania minimalne 

Przeznaczenie Możliwość synchronizacji odtwarzanych w audio 
przewodnikach komentarzy ze ścieżkami dźwiękowymi  
projekcji wideo i multimedialnych (w szczególności 
prezentacje wyświetlane na tzw. Touch Screnn’ach). 
Zastosowana technologia musi dawać możliwość 
synchronizacji w wybranym wcześniej języku.  

Wymiary Maksymalna wysokość 30 mm   

Maksymalna szerokość 70 mm 

Maksymalna długość 130 mm 

Zasilanie 

 

Sieciowe 230 V lub DC 5V 

Źródło sygnału wejściowego Ze względu na synchronizację do różnych urządzeń wymaga 
się pobrania informacji synchronizacyjnej ze ścieżki audio 
źródła. 

Synchronizacja musi następować poprzez "nasłuch" ścieżki 
audio źródła wideo (złącze RCA: standard 150mV - 650mV). 



100 
 
 

 

9.2. System audioprzewodnika – opracowanie treści audio 

System audioprzewodnika zakłada: 

-  maksymalny całkowity czas zwiedzania około 60 minut 

- ścieżka dźwiękowa w 3 wersjach: polska, angielska i audiodeskrypcja dla osób z dysfunkcją wzroku 

- dwa punkty synchronizacji z filmami  

- ścieżki audio  w wersji podstawowej i rozszerzonej, gdzie główna narracja to ok 30 min. oraz dodatkowe 

treści uruchamiane interaktywnie o długości sumarycznej ok. 30 min. 

Ścieżka dźwiękowa nr 1: 

- opracowanie scenariusza do audioprzewodnika w języku polskim 

- opracowanie scenariusza słuchowiska w języku polskim przez scenarzystów z udokumentowanym 

doświadczeniem 

- nagranie lektorskie scenariusza w języku polskim, łącznie do 60 min.  

Nieograniczone prawa autorskie 

Ścieżka dźwiękowa nr 2: 

- opracowanie scenariusza do audioprzewodnika w języku angielskim 

- opracowanie scenariusza słuchowiska w języku angielskim na podstawie scenariusza w języku polskim 

przez native speakera z udokumentowanym doświadczeniem, do 60 min.  

- nagranie lektorskie - profesjonalny lektor z udokumentowanym doświadczeniem, akcent brytyjski 

received pronunciation albo północnoamerykański 

Ścieżka dźwiękowa nr 3: 

- opracowanie wycieczki (przejścia po ekspozycji) dla osób z dysfunkcją wzroku i niedowidzących metodą 

audiodeskrypcji w języku polskim, na podstawie scenariusza w języku polskim 

- nagranie scenariusza audiodeskrypcji w języku polskim  

 

 

 

10. Wytyczne technologii wykonania treści graficznych i multimedialnych 

 

10.1. Technologia wykonania zdjęć nadruków wielkoformatowych 
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Nadruk wykonany techniką sublimacyjną powinien być grafiką w formie kolażu ze zdjęć składowych  

dioramy: 

- fotografie składowe dioramy w liczbie minimum 5 sztuk, wykonane na profesjonalnej głowicy RRS Pano-
Gimbal, umożliwiające wyeliminowanie punktu paralaksy (możliwość perfekcyjnego połączenia zdjęć w 
jeden obraz o bardzo dużej rozdzielczości ukazujący detale prezentowanego na dioramie środowiska), 
przykładowo przy wykorzystaniu obiektywu o kącie widzenia 16 mm otrzymujemy projekcję środowiska 
360 stopni o rozdzielczości 28 000 pikseli po dłuższym boku 

- pojedyncze fotografie wykonane na profesjonalnym sprzęcie fotograficznym - aparat o matrycy 
pełnoklatkowej o rozmiarze 50 mln pikseli i profesjonalnych obiektywach zapewniających wyeliminowanie 
aberracji chromatycznej, sferycznej, dystorsji i dyfrakcji 

- plik cyfrowy dioramy przygotowany za pomocą zaawansowanego oprogramowania profesjonalnego, 
zapewniającego najwyższą jakość łączenia obrazów 

Wykonanie/Pozyskanie zdjęć oraz ich obróbka oraz przygotowanie i wykonanie wydruku należy do 
obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia minimum dwóch projektów 
kolażu wraz ze zdjęciami składowymi do akceptacji Zamawiającego. 

 

10.2. Technologia wykonania aplikacji interaktywnych dla monitorów dotykowych 

Aplikacja powinna spełniać przedstawione w trakcje realizacji wymagania zleceniodawcy w zakresie 

przyjętych standardów projektowania i programowania interaktywnych aplikacji multimedialnych. 

Aplikacja by zapewnić wymagany poziom wizualny i funkcjonalny a jednocześnie by być przystępną w 

obsłudze musi spełnić szereg poniższych wymagań:  

  

 - Aplikacja powinna posiadać prostą obsługę instalacji w postaci plików wykonywalnych (np. *.exe)  

- Aktualizacja aplikacji powinna być przeprowadzana za pomocą plików wykonywalnych (np. *.exe) bez 

potrzeby wcześniejszego odinstalowania wersji poprzedniej.  

- Aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym jej wyłączeniem podczas ekspozycji  

- Aplikacja powinna w pełni wykorzystywać technologię ekranu dotykowego na którym zostanie 

wyświetlana.  

- Aplikacja powinna być wyświetlana w trybie pełnego ekranu.  

- Aplikacja powinna się automatycznie uruchamiać po włączeniu modułu multimedialnego na którym 

zostanie zainstalowana.  

- Aplikacja powinna posiadać zaimplementowane programistyczne technologie: „touch” - dla prostej 

nawigacji wyboru i menu,  „drag-and-drop” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu 

użytkownika,  „multi-touch gestures” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika 

takich jak nawigacja  i prezentacja zasobów graficznych oraz video,  „swipe” -  dla bardziej 

zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika wykorzystanych w nawigacji - Zasoby aplikacji 

powinny być wczytywane dynamicznie z biblioteki za pomocą plików .xml  

- Aplikacja powinna posiadać zaimplemenowane dynamiczne menu w celu łatwego zarządzania 

zasobami aplikacji, także w celu wyboru wersji językowej – polskiej i angielskiej.  

- Grafiki powinny być zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczości wyświetlacza na którym 

aplikacja będzie prezentowana.  
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- Rozdzielczość aplikacji powinna być dynamicznie dostosowana do rozdzielczości wyświetlacza.  

- Elementy interfejsu użytkownika powinny zostać zaprojektowane wraz z animowanymi przejściami 

pomiędzy stanami.  

- Graficzne zasoby prezentacji powinny zostać wzbogacone w animacje przejść pomiędzy stanami.  

 

Koncepcja układu materiałów i grafiki powinna być przedstawiona w formie prezentacji do akceptacji 

Zamawiającego dopuszczającej ją do realizacji. 

 

 

10.3. Technologia wykonania aplikacji i animacji interaktywnych dla stanowiska 2.h 

strefa BUCZYNA KARPACKA  

 

Aplikacja powinna być wykonana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 

Dźwięki w aplikacji powinny być nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagrań, szerokość 

pasma materiału odtwarzanego – 50Hz – 15kHz. Pozyskanie materiału dźwiękowego oraz wykonanie 

ścieżki dźwiękowej do aplikacji należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

Wytyczne odnośnie wykonania aplikacji: 

- Aplikacja powinna posiadać prostą obsługę instalacji w postaci plików wykonywalnych (np. *.exe)  

- Aktualizacja aplikacji powinna być przeprowadzana za pomocą plików wykonywalnych (np. *.exe) bez 

potrzeby wcześniejszego odinstalowania wersji poprzedniej.  

- Aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym jej wyłączeniem podczas ekspozycji  

- Aplikacja powinna w pełni wykorzystywać technologię projekcyjną oraz jej rozdzielczość oraz powinna 

pokrywać w pełni obszar wyświetlania  

- Aplikacja powinna się automatycznie uruchamiać po włączeniu modułu multimedialnego na którym 

zostanie zainstalowana.  

- Aplikacja powinna posiadać zaimplementowane programistyczne technologie wyboru odpowiedniego 

fragmentu przyporządkowanego do danego gatunku 

- Aplikacja powinna posiadać zaimplemenowane dynamiczne menu w celu łatwego zarządzania 

zasobami aplikacji.  

- Grafiki powinny być zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczości projektora na którym 

aplikacja będzie prezentowana.  

- Rozdzielczość aplikacji powinna być dynamicznie dostosowana do rozdzielczości wyświetlacza, 

szczególnie w przypadku wykorzystywania materiałów o różnej rozdzielczości (filmów zagnieżdżonych)  

- Elementy interfejsu użytkownika powinny zostać zaprojektowane wraz z animowanymi przejściami 

pomiędzy stanami.  

- Graficzne zasoby prezentacji powinny zostać wzbogacone w animacje przejść pomiędzy stanami.  

 

- długość poszczególnych rozdziałów nie powinna przekraczać 30 sekund i mieć formę animacji 

komputerowej 

 

Koncepcja układu materiałów i grafiki powinna być przedstawiona w formie prezentacji do akceptacji 

Zamawiającego dopuszczającej ją do realizacji. 
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Dźwięki w aplikacji powinny być nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagrań, szerokość 

pasma materiału odtwarzanego – 50Hz – 15kHz. Pozyskanie materiału dźwiękowego oraz wykonanie 

ścieżki dźwiękowej do aplikacji należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

11. Wytyczne technologii wykonania elementów dla osób z dysfunkcją wzroku 

Wykonawca realizując zamówienie uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w szczególności 
mając na uwadze, iż obiekt powinien być  dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do 
zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach:  

 
- użyteczność dla osób o różnej sprawności 
- elastyczność w użytkowaniu 
- proste i intuicyjne użytkowanie 
- czytelna informacja 
- wygodne użytkowanie bez wysiłku  
- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. 
 
Wykonawca uwzględni zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

11.1. Tor prowadzący 

Tor prowadzący przez pomieszczenie wykonany z pinezek adhezyjnych (guzów dotykowych) ze 
specjalnej mieszanki poliuretanowej o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, na czynniki 
atmosferyczne, na działanie związków zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie 
koloru. Wymiary: ø 25 mm lub ø 35 mm, wys. 5mm. Wykonane w wersji kolorystycznej kontrastowej: 

 czerwony (RAL 3001) 
 niebieski (RAL 5005) 
 żółty (RAL 1003) 

W wersji samoprzylepnej, montowane poprzez naklejenie jednego rzędu elementów.  Rozmieszczone nie 
rzadziej niż co 10cm. 

 

 

11.2. Plansza tyflograficzna 

Element interakcji dotykowej przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku, zlokalizowany na ścianie, na 

wysokości 1,30m od podłogi gotowej do dolnej krawędzi planszy. Prowadzi do niego ścieżka zwiedzania 

dla osób z dysfunkcją wzroku. Prezentuje dioramę w formie mapy dotykowej. 
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Mapa wielkoformatowa nie mniejsza niż 42,0x29,7cm, odwzorowująca dioramę wykonana technologią 

tłoczenia reliefowego, termoformowania, druku na papierze pęczniejącym, termodruku , frezowania i 

laserowego cięcia w materiałach plastycznych oraz w metalach i niemetalach. Mapa pokazuje dioramy z 

eksponatami w formie płaskiej, zgodnie z tym jak są one naniesione w dioramie. Wykonana w sposób 

zgodny z odbiorem przez osoby z dysfunkcją wzroku. 

Przygotowanie i opracowanie materiału oraz wykonanie i montaż należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

12. Wytyczne technologii wykonania elementów typograficznych (plansz powitalnych) dla 

stref ekspozycyjnych. 

 

Plansza powitalna stanowi podstawowy element identyfikacyjny zawierający nazwę, symbol strefy w 

postaci logotypu charakterystycznego elementu identyfikującego daną strefę, oraz słowa kluczowe w 

danej strefie nadrukowane na planszy, tak aby łatwo było zidentyfikować czego należy w strefie 

poszukiwać. W dolnej części planszy powitalnej znajdują się napisy w języku Braille’a – nazwa strefy, 

słowa kluczowe i symbol.  

 

Panel o rozmiarze (szer x wys) 100 x 300cm, wykonany z płyty ze spienionego PCV o grubości 8mm, z 
zadrukiem treści edukacyjnej metodą offsetową lub sitodrukiem, ewentualnie nakładania folii. Posiada 
wysoki poziom izolacyjności, odporność na warunki atmosferyczne, niski ciężar, bardzo niską absorpcję 
wody, trudno zapalność, dźwiękoszczelność, ekonomiczna obróbka mechaniczna i termiczna. Tworzywo 
nadające się do nadruku, lakierowania i nakładania folii. Całość mocowana na dystansach stalowych, 
nierdzewnych, skręcanych, pustych w środku, przelotowych do montażu tablic reklamowych. Mocowanie 
na wysokości 35 cm nad gotową podłogą. Płyta nie może zasłaniać otworu wentylacyjnego. 

Wytyczne treści merytorycznej 

 

Wyeksponowana nazwa strefy oraz symbol wykonana wyróżniającą się czcionką. Tło w indywidualnie 

nadanym kolorze. Symbol strefy jako element wypukły w formie nadruku z frezowanego styroduru, 

przytwierdzonego klejem. 

Słowa kluczowe: 5 słów kluczowych, wybranych spośród charakterystycznych elementów ekosystemu 

Mapa ścieżki zwiedzania w formie konturowej, na tle obszaru GPN z wyeksponowanym symbolem 

strefy wskazującym gdzie obecnie na trasie zwiedzania się znajdujemy oraz zaznaczeniem lokalizacji 

punktów terenowych w szczególności kulminacji Turbacza. 

Napisy wykonane nadrukiem Braille’a w zakresie: nazwa strefy, słowa kluczowe, symbol strefy (element 

wypukły). 

 

Opracowanie układu graficznego i wykonanie typografiki, po akceptacji Zamawiającego należy do 

obowiązków Wykonawcy 

13. Wytyczne branżowe 

 

13.1. Wytyczne elektryczne 
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Opracowanie niniejsze opiera się na istniejącej instalacji elektroenergetycznej, którą należy dostosować 
do projektu ekspozycji. 
 
Przewidziana do zwiedzania ekspozycja Ośrodka Edukacyjnego GPN wyposażona jest w wymagane 
instalacje, w tym elektryczne. Aranżacja przewiduje projekt wnętrz, wyposażając je w eksponaty, 
projektory, nagłośnienie i zespoły multimedialne dla potrzeb projektowanej ekspozycji. Istniejące 
instalacje elektroenergetyczne gniazd gospodarczych pozostają bez zmian zachowując swoje funkcje. 
Będące przedmiotem projektu instalacje elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania urządzeń 
multimedialnych ekspozycji (instalacje komputerowe) oraz oświetlenia ekspozycji stanowią ich 
uzupełnienie. 
Istniejące wypusty oświetleniowe należy zgodnie z projektem ekspozycji zastąpić oświetleniem 
szynowym i dostosować i uzupełnić instalacje istniejącą. Dopuszcza się wykorzystanie elementów 
instalacji istniejących (wyłączniki, przewody, zabezpieczenia). 
 
Układ zasilania i pomiar energii elektrycznej 
Układ zasilania, oraz centralny pomiar energii elektrycznej, pozostawiono zgodnie ze stanem istniejącym 
wg istniejącego projektu. 
 
Instalacje elektroenergetycznych gniazd wtykowych 
Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać jako natynkowe prowadząc je po tynku, drewnie pod 
listwami maskującymi. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych będą wykonane przewodami 
kabelkowymi. Dla urządzeń komputerowych i multimedialnych projektuje się zespoły szczelnych gniazd 
typu DATA. Obwody gniazd gospodarczych stanowią jednocześnie uzupełnienie instalacji 
podstawowych. 
 
Instalacje gniazd wtyczkowych dla zasilania urządzeń multimedialnych 
Dla zasilania urządzeń komputerowych i multimedialnych projektuje się wydzielone instalacje gniazdowe 
zakończone gniazdami wtyczkowymi typu DATA z kluczem uniemożliwiającym podłączenia innego 
odbiornika. Instalacje zasilania gniazd multimedialnych będą wykonane przewodami kabelkowymi typu; 
YDYżo3x2,5-750V. Obwody multimedialnych gniazd wtyczkowych będą zasilane z wydzielonego obwodu 
istniejącej tablicy elektrycznej. 
Obwody będą zabezpieczone wyłącznikami rożnicowo i nadmiarowo-prądowe typu A o charakterystyce 
C-16A i prądzie rożnicowym 30mA, tzn. tak jak dla odbiorów komputerowych. 
 

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania 
Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia będą zasilane z  tablicy elektroenergetycznej TR 
PRZYZIEMIE. 
Instalacje zasilania gniazd wtykowych będą wykonane przewodami kabelkowymi typu YDYżo3x2,5-750V. 
 
Instalacje zasilania oświetlenia ekspozycji 
Dla potrzeb oświetlenia ekspozycji zaprojektowano instalacje wypustów oświetleniowych wg wskazań 
architekta. Należy je zasilić z istniejącej instalacji. Instalacje zasilania oświetlenia ekspozycji będą 
wykonane przewodami kabelkowymi typu YDYżo3x1,5-750V. (proponowany kolor izolacji przewodu – 
czarny). Obwody będą zabezpieczone wyłącznikami rożnicowo i nadmiarowo-prądowymi znajdującymi 
się w istniejącej tablicy elektrycznej, natomiast sterowane z systemu zarzadzania ekspozycją. 
Wypusty, które nie będą wykorzystywane należy zabezpieczyć i zaizolować, schować pod istniejącą 
zabudową sufitu. 
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Instalacje zasilania urządzeń wentylacyjnych 
Dla potrzeb rozbudowy systemu wentylacji przewidziano zastosowanie lokalnych urządzeń 
wentylacyjnych. Należy je zasilić z istniejącej instalacji. Instalacje zasilania urządzeń wentylacyjnych będą 
wykonane przewodami kabelkowymi typu YDYżo3x1,5-750V. Obwody będą zabezpieczone 
wyłącznikami rożnicowo i nadmiarowo-prądowymi znajdującymi się w istniejącej tablicy elektrycznej, 
natomiast sterowane za pomocą znajdującego się w zestawie interfejsu użytkownika. 
Instalację do tychże urządzeń należy wykonać przewodem koloru czarnego na uchwytach plastikowych, 
również koloru czarnego, ewentualnie dopuszcza się wykonanie instalacji w rurkach lub korytach 
natynkowych montowanych na uchwytach do ściany i sufitu, przy czym koryto lub rurka instalacyjna 
powinna być koloru czarnego. Do wentylatorów należy wykonać podejście z sufitu. 
 
 
Instalacja piorunochronne 
Nie objęte projektem 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Ochronę przeciwpożarową zapewniają środki w istniejącym obiekcie. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową zapewniają środki w istniejącym obiekcie. 
 
Uwaga końcowa 
Sąsiadujący osprzęt elektroinstalacyjny należy umieszczać we wspólnych obudowach wielokrotnych, 
stosując wg potrzeb przegrody izolacyjne i ekranujące. 
 

14. Spis rysunków 

 

Wszystkie rysunki są wykonane w skali: 

 

Systemy Multimedialne – 1:50 

Architektura – 1:20 

 

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiary w istniejącym budynku, w miejscu realizacji zamówienia 

i wprowadzić korekty do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Szczegółowe korekty będą 

wykonywane pod nadzorem Zamawiającego lub jego przedstawicieli. Przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji miejsca wykonywania zamówienia.  

. 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

EKSPOZYCJA MULTIMEDIALNA 

Lp Nazwa rysunku Numer rysunku 

1 Ekspozycja rzut – skala 1:150 M_0 

2 Olszyna górska M_01 

3 Olszyna górska – rzut sufitu M_02 
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4 Buczyna Karpacka M_03 

5 Buczyna karpacka – rzut sufitu M_04 

6 Ssaki drapieżne M_05 

7 Ssaki drapieżne – rzut sufitu M_06 

8 Bór górnoreglowy M_07 

9 Bór górnoreglowy – rzut sufitu M_08 

10 Polany reglowe  M_09 

11 Polany reglowe – rzut sufitu M_10 

12 Hall wejściowy – rzut sufitu M_11 

13 Sala edukacyjna – rzut sufitu M_12 

14 Trasa zwiedzania M_13 

15 Okablowanie strukturalne M_14 

16 System AV - lokalizacja M_15 

17 System AV - schemat M_16 

ARCHITEKTURA 

Lp Nazwa rysunku Numer rysunku 

1 Hall wejściowy – rzut przekroje A_01 

2 Sala edukacyjna rzut/rzut sufitu A_03 

3 Sala edukacyjna - przekroje A_04 

4 Sala edukacyjna – zabudowa meblowa A_09 
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CZĘŚĆ III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

Zakres opracowania: 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją następujących prac, urządzeń rozdzielczych i instalacji: 

 

1. Zabudowy wystawowe i meblowe 

2. Instalacje elektryczne 

3. Instalacje teletechniczne i audiowizualne 

4. Instalacja oświetleniowa 

5. System sterowania ekspozycją 

 

 

Data opracowania: 

Październik 2017 
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1. Informacje wstępne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ W 

OŚRODKU EDUKACYJNYM GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W PORĘBIE WIELKIEJ. 

 

 

1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera w swym zakresie wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją następujących prac, urządzeń rozdzielczych i instalacji: 

1. Zabudowy wystawowe i meblowe 

2. Instalacje elektryczne 

3. Instalacje teletechniczne i audiowizualne 

4. Instalacja oświetleniowa 

5. System sterowania ekspozycją 

6. Elementy instalacji wentylacji pomieszczeń 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji j.w. i obejmują: 

 

- wymagania wykonawcze, 

- wymagania materiałowe, 

- technologię montażu, 

- transport i rozładunek, 

- składowanie materiałów, 

- nadzór i odbiory. 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 

 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z 
późniejszymi zmianami), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być 
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wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac 

 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, rysunkach wraz z częścią opisową oraz 
załączonych informacjach dodatkowych takich jak istniejący projekt instalacji elektrycznej. Rodzaje (typy) 
urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 
zgodne z podanymi w w/w materiałach. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 
urządzeń i osprzętu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem akceptacji zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie przez Zamawiającego 

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów 

 

2.1. Warunki stosowania materiałów 

 

Przy wykonywaniu prac należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w zakresie jaki objęty jest projektem. Wyrobami, które 
spełniają te warunki są: 

- Wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. 

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. Przed zabudowaniem materiałów n Wykonawca przedstawi 
wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie spełniają 
wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami 
producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 
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2.2. Odbiór materiałów  

 

Materiały takie jak elementy zabudowy, materiały wykorzystywane do budowy fragmentów ekspozycji, 
tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody oraz wszelkie materiały instalacyjne itp. należy 
dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi. 

Dostarczone na miejsce wykonania zlecenia materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania prac, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom potwierdzającym ich właściwości. 

 

2.3. Składowanie materiałów  

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn  

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 
konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto 
muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać 
dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych 
wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe używane do transportu materiałów i elementów konstrukcji dioram muszą być 
sprawne i posiadać ważne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Ponadto powinny one 
zapewniać dostarczenie materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

 

 

5. Wymagania szczegółowe wykonania prac 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane prace w ramach przedmiotu zamówienia. 
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2. Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Wykonawczym ekspozycji i powinny być 
zlokalizowane pod elementami zabudów jednocześnie bez ograniczenia możliwości dostępu do nich w 
razie wymiany lub naprawy uszkodzeń. 

 

3. Nie wyklucza się istnienia innych niewykazanych na projekcie urządzeń, które nie były zgłoszone do 
inwentaryzacji, lub o których jest brak informacji w projektach branżowych. Wszystkie ewentualne kolizje 
i przebudowy należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz warunków panujących w budynku. 

 

4. Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Uwaga: ze względu na ogrzewanie podłogowe brak możliwości montażu elementów do podłogi. 

 

6. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, bądź w kanałach kablowych, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny,  

- obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzące przez podłogi (o ile takie wystąpią) 
muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka 
blaszane itp. 

 

7. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża (za wyjątkiem podłogi, gdyż ze względu na 
ogrzewanie podłogi nie można montować żadnych urządzeń bezpośrednio do podłogi)  w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w 
przypadku osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 
metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach i na 
ścianach należy mocować przez wkręcenie metalowego kołka rozporowego lub zabetonowanie. 

 

8. Podejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze 
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należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do 
tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 
lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach wsporczych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. Dla 
instalacji natynkowych prowadzonych przewodem odsłoniętym należy stosować przewód w izolacji koloru 
czarnego. 

Zabrania się układania korytek, peszli oraz rur z wciągniętymi w nie przewodami. Wymagane jest 
zastosowanie rur oraz koryt kablowych koloru czarnego oraz uchwytów tego samego rodzaju i koloru. 

 

9. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez 
skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

 

10. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików, 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 

11. Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

- zamontowania konstrukcji wsporczych do istniejącego podłoża (za wyjątkiem podłogi), 

- ułożenie korytek, drabinek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku, drabince wraz 
z założeniem pokryw. 

 

12. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 
odbiorniki mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
przedstawicielem Zamawiającego. 
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

13. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

14. Montaż rozdzielnic, tablic 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia 
skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy 
wstawić w przygotowane otwory lub uchwyty. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłożu (za wyjątkiem podłogi). 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach teletechnicznych i 

mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

- podłączyć obwody zewnętrzne, 
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- podłączyć przewody ochronne. 

 

15. Montaż połączeń wyrównawczych 

 

Z szyna wyrównawczą należy połączyć: 

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne  

- przewody PE, 

- szafy dystrybucyjne komputerowe, 

 

16. Szkolenia, uruchomienia systemów 

Dla projektowanych systemów przewiduje się szkolenie personelu. Szkolenie będzie realizowane w 
siedzibie Zamawiającego. Zakres szkolenia wg programu oraz specyfiki systemu określony jest w 
harmonogramie wykonania prac. 

Zaprojektowane systemy wymajające wdrożenia i konfiguracji zostaną wykonane przez Wykonawcę. 

Oferent musi wykazać się osobą posiadającą certyfikaty producenta w zakresie wdrażanych systemów i 
urządzeń, potwierdzających jej kompetencje. 

 

17. Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być 
wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami  
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

- pomiary rezystancji uziemień, 

- pomiar rezystancji przewodów. 

- pomiar ciągłości przewodów 

 

18. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Zgodnie z wytycznymi projektu wszelkie materiały powinny spełniać wymogi pożarowe dla wnętrz 
podobnego przeznaczenia.  

 

6. Specyfikacja technologii wykonania dioram i zabudów 
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6.1. Modele eksponatów (zwierząt) 

 
Dopuszcza się dwa rodzaje laminatu: 
1. na bazie gipsu akrylowego AcrylicOne 
2. na bazie żywicy poliestrowej tiksotropowanej (np. Polimal) 
 
W zależności od wielkości modelu zaleca się wykonanie laminatu z minimum dwóch warstw maty o 
gramaturze 150 i 300 gramów na m2. 
Przy modelach większych (jak wilk czy ryś) laminat z warstw maty o gramaturze 150 i 2x300. 
 
Wszystkie odlane modele z wykorzystaniem żywic poliestrowych przed malowaniem mają zostać 
wygrzane w temperaturze ok. 70 stopni aby zwiększyć ich wytrzymałość i zmniejszyć wydzielanie 
charakterystycznego zapachu. 
 
Do łączenia odlanych elementów należy użyć mas typu szpachla epoksydowa, poxylina itp., które po 
obróbce pozwolą na ukrycie miejsca łączeń. 
 
Wszystkie modele zwierząt mają być pomalowane natryskowo (przy zastosowaniu techniki aergografu) z 
dbałością o realizm, a potem zabezpieczone lakierem matowym. 
 
Do gotowych odlewów należy zamontować drobne elementy, które zwiększą realizm prezentowanych 
modeli - szklane lub akrylowe oczy, wąsy, itp. 
 
Eksponaty powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem. 
 

 

6.2. Elementy podstaw i zabudowy dioramy 

Korpus dioram powinien być wykonany z formowanych bloków styropianowych. 

Diorama powinna zostać wykonana jako modułowa, w modułach nie szerszych niż 90cm, połączonych 

ze sobą w niewidoczny sposób. Diorama powinna być uniesiona nad podłogę minimum 10cm aby 

zapewnić swobodny opływ powietrza. Konstrukcja dioramy przytwierdzona powinna być do ściany za 

pomocą układu stabilizującego z wykorzystaniem kotew chemicznych. Nie dopuszcza się montażu 

dioramy do podłogi ze względu na istniejące ogrzewanie podłogowe. Konstrukcja powinna umożliwić 

montaż właściwej dioramy w częściach oraz pozwolić na uniesienie jej ciężaru.  

Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu poszczególnych fragmentów dioramy w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji znajdujących się w zabudowie dioram. 

 

W przypadku kiedy diorama stanowi relief dla ekranu lub wydruku i głębokość zabudowy jest niewielka, 

dopuszcza się wykonanie jej na bezpośrednich mocowaniach do ściany, w formie przykręcanych i 

łączonych modułów (bez podstawy na kółkach). 
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Montaż dioram odbywać się będzie w formie przewiezienia, wwiezienia lub wniesienia z wykorzystaniem 

środków transportu mechanicznego (platformy jezdne, wózki paletowe) oraz montażu pojedynczych 

modułów. 

 

6.3. Materiały graficzne 

Do obowiązków  Wykonawcy należy: 
a)  opracowanie graficzne wystawy. 
b) Złożenie oraz przygotowanie do druku wszystkich grafik umieszczonych na ściankach 

ekspozycyjnych lub w gablotach wymienionych w opisie projektu oraz podpisów i tabliczek do 
obiektów.  

Projekty graficzne muszą być spójne stylistycznie, przejrzyste oraz zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz w harmonogramie ramowym. 
Obróbka materiałów graficznych, które będą wykorzystane w projektach należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

 

 

6.4.  Prace malarskie 

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów farby. Powierzchnie niemalowane 
należy przed wykonaniem prac zabezpieczyć. 

Powierzchnie malowane należy przygotować do malowania poprzez zdjęcie warstwy istniejącej oraz 
odtłuszczenie i osuszenie. 

 

7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i prac 

7.1. Próby wykonywane w czasie realizacji 

Próby i pomiary powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania 
prób. W miarę postępu prac wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych 
prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

 

7.2. Oględziny po zakończeniu robót 

 

Po zakończeniu prac, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany jest 
dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 
mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi.  

 

 

 

7.3. Próby montażowe po zakończeniu prac. 
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Po zakończeniu pracwykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

- ciągłości połączeń obwodów, 

- rezystancji uziomu, 

- rezystancji izolacji, 

- pomiary torów transmisyjnych, 

- sprawdzenie wszystkich urządzeń teletechnicznych i audiowizualnych 

- ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Uwaga: 

Wszystkie prace opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z 
przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 

W przypadku zabudów ekspozycyjnych należy bezwzględnie stosować się do zawartych w projekcie 
wykonawczym specyfikacji materiałowych i sposobów wykonania dioram. 
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Ramowy harmonogram rzeczowo – finansowy 

Zamawiający przekaże materiały Wykonawcy w dniu podpisania umowy, za wyjątkiem filmów, o których 

mowa w opisie projektu - strefa SSAKI DRAPIEŻNE. W tym przypadku dostawa filmów nastąpi w grudniu 

2018 roku. 

Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży szczegółowy harmonogram prac z 

podziałem na strefy ekspozycji oraz poszczególne stanowiska. Zamawiający w ciągu 3 dni dokona 

akceptacji lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni  w terminie 7 dni. 

W okresie trwania i i II etapu wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkania koordynacyjnych 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym wymagane jest uczestnictwo osób odpowiedzialnych za 

kwestie merytoryczne ze strony Wykonawcy. 

 

Etap i Prace przygotowawcze: 20% - 2 miesiące  

Prace budowlane: przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i sufitów, wykonanie elementu 

wypełniającego bruzdę w podłodze w recepcji, wykonanie wentylacji, 

Multimedia: okablowanie stanowisk multimedialnych, 

Instalacje elektryczne: wykonanie okablowania z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej do 

potrzeb wystawy oraz montaż szyn i podkonstrukcji do oświetlenia i nagłośnienia, 

Dioramy: wykonanie konstrukcji i podkonstrukcji pod elementy dioram i zabudów, 

Treści merytoryczne: wykonanie projektów graficznych wszystkich elementów ekspozycji, tj. tablic 

informacyjnych i plansz w recepcji, plansz powitalnych, plansz tyflograficznych, stanowisk i paneli 

edukacyjnych, projekty interfejsów aplikacji, oraz przygotowanie treści merytorycznych aplikacji,  

wykonanie wzorów eksponatów, wybór zdjęć zdjęć do tła dioram. Wykonawca przedstawi do 1 miesiąca 

po rozpoczęciu biegu umowy. Zamawiający dokona akceptacji w okresie 1 tygodnia lub zgłosi uwagi i 

wyznaczy termin ich wprowadzenia. 

 

Etap II Prace realizacyjne: 40 % - 4 miesiące  

Prace budowlane: wykonanie podkonstrukcji sufitów i przygotowanie elementów składowych sufitów 

Multimedia: dostawa i montaż systemu sterowania, urządzeń nagłaśniających (głośników nagłośnienia 

ogólnego oraz głośników stanowiskowych) 

Instalacje elektryczne: dostawa i montaż oświetlenia 

Dioramy: instalacja tła dioram we wszystkich salach ekspozycyjnych, wykonanie korpusów dioram wraz 

z aranżacją ich powierzchni (bez umieszczenia eksponatów roślin i zwierząt) we wszystkich salach 

ekspozycyjnych, wykonanie aranżacji stanowisk interaktywnych i edukacyjnych, paneli edukacyjnych. 

Treści merytoryczne: wykonanie tablic informacyjnych, plansz powitalnych i tyflograficznych, przy czym: 

 

a) wykonanie interfejsów użytkownika (graficznych i tekstowych) wraz z przygotowaniem treści 

merytorycznych – Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego do końca III miesiąca od 

rozpoczęcia biegu umowy, a Zamawiający w ciągu 7 dni dokona akceptacji lub zgłosi uwagi i wyznaczy 

termin na ich wprowadzenie 

b) nagranie ścieżek dźwiękowych dla wszystkich sal ekspozycyjnych – Wykonawca przedstawi do 

akceptacji na dwa tygodnie przed zakończeniem II etapu prac, a Zamawiający w ciągu 7 dni dokona 

akceptacji lub zgłosi uwagi i wyznaczy termin na ich wprowadzenie 

c) przygotowanie komentarza do ekspozycji (w wersji papierowej w formie skryptu, w języku polskim), 

przeznaczonego do audioprzewodników – Wykonawca przedstawi do akceptacji do końca IV miesiąca 

od rozpoczęcia biegu umowy, Zamawiający zgłosi uwagi w ciągu 30 dni oraz wyznaczy kolejne 21 dni 
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na ich wprowadzenie, a następnie dokona akceptacji do 7 dni po tym jak Wykonawca przedstawi 

materiał do akceptacji po wprowadzonych poprawkach 

d) przygotowanie treści merytorycznych na wszystkich stanowiskach edukacyjnych i akceptacja 

Zamawiającego - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego do końca III miesiąca od 

rozpoczęcia biegu umowy, a Zamawiający w ciągu 7 dni dokona akceptacji lub zgłosi uwagi i wyznaczy 

termin na ich wprowadzenie 

 

 

Etap III – Prace realizacyjne 30 % - 4 miesiące  

Prace budowlane: wykonanie, dostawa i montaż mebli w recepcji oraz wykonanie i dostawa zabudowy 

meblowej i mebli do sali edukacyjnej, w tym zabudowa ekranu, dostawa i montaż wieszaków w Sali 

edukacyjnej, montaż sufitów na uprzednio przygotowanych konstrukcjach wraz z regulacją, 

Multimedia: dostawa i montaż urządzeń peryferyjnych (monitorów, projektorów, pulpitów 

sterowniczych), zainstalowanie systemu multimedialnego w sali edukacyjnej, dostawa 

audioprzewodnika, montaż znaczników i elementów nawigacyjnych audioprzewodnika na dioramach, 

eksponatach i miejscach synchronizacji, 

Instalacje elektryczne: podłączenie urządzeń multimedialnych, podłączenie i konfiguracja oświetlenia 

Dioramy: budowa szałasu, dostawa sprzętów gospodarczych w sali ekspozycyjnej nr 6, wykonanie i 

dostawa eksponatów roślin i zwierząt oraz ich montaż na dioramach, wykonanie elementów nawigacji 

dla osób z dysfunkcją wzroku, dostawa i montaż pni buczyny (wiszących) 

Treści merytoryczne: wykonanie paneli edukacyjnych oraz: 

a) dostawa gier do sali edukacyjnej – Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji w ciągu 1 

miesiąca od rozpoczęcia etapu III, aby dokonać akceptacji lub zgłosić uwagi do 7 dni od 

momentu przekazania materiałów do akceptacji przez Wykonawcę 

b) wykonanie filmu do sali ekspozycyjnej nr 6 – do szałasu pasterskiego- Wykonawca przedstawi 

film do akceptacji Zamawiającego na 1 miesiąc przed zakończeniem etapu III, przy czym 

Wykonawca w ciągu 7 dni dokona akceptacji bądź zgłosi uwagi i wyznaczy termin na ich 

wprowadzenie 

c) przygotowanie, w tym tłumaczenie i nagranie treści komentarza do audioprzewodników – w 

wersji polskiej, angielskojęzycznej i audiodeskrypcji wraz ze ścieżką dźwiękową - Wykonawca 

przedstawi nagrania do akceptacji Zamawiającego na 1 miesiąc przed zakończeniem etapu III, 

przy czym Wykonawca w ciągu 7 dni dokona akceptacji bądź zgłosi uwagi i wyznaczy termin na 

ich wprowadzenie.  

 

 

Etap IV – Prace wdrożeniowe: 10% - 2 miesiące 

Wykonawca przedstawi scenariusz testów i szkoleń w dniu rozpoczęcia IV etapu. 

 

Etap obejmuje: 

Zainstalowanie aplikacji i filmów 

Zaprogramowanie oświetlenia i nagłośnienia 

Testy i uruchomienie systemów oświetlenia i nagłośnienia oraz efektów specjalnych na dioramach, 

urządzeń projekcyjnych, systemów sterowania i zarządzania ekspozycją 
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Szkolenie personelu: 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę dla grupy 4-10 osób, z możliwym podziałem na 

dwie grupy w odrębnych nie nakładających się terminach. Szkolenie ma obejmować: instruktaż z 

obsługi stanowisk, informacje odnośnie konserwacji i czynności związanych z utrzymaniem eksponatów 

i dioram, pełne przejście programu edukacyjnego z wykorzystaniem wszystkich pracujących urządzeń i 

systemów. 

 

 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci: 

- przekazania rysunków warsztatowych, schematów i lokalizacji urządzeń wraz z wykazem połączeń 

oraz opisem technicznym 

- karty katalogowe, gwarancje, atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności do wszystkich 

urządzeń 

- instrukcje obsługi w języku polskim do dostarczonych i zainstalowanych urządzeń 

- instrukcje obsługi stanowisk 

- dokument zawierający podstawowe czynności konserwacyjne i sprawdzające w przypadku braku 

zadziałania urządzeń 

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w 1egz drukowanym i 1 egz w formie elektronicznej 

na nośniku DVD-ROM. 

 

 

Wspólny słownik zamówień CPV 

 

Główny przedmiot zamówienia 

 
a. 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów  

 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
 

a. 79930000-2 Specjalne usługi projektowe  
b. 32322000-6 Urządzenia multimedialne  
c. 32321200-1 Urządzenia audiowizualne  
d. 30200000-1 Urządzenia komputerowe  
e. 32342410-9 Sprzęt dźwiękowy  
f. 42961000-0 System sterowania i kontroli  
g. 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
h. 72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego  
i. 92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi  
j. 92312000-1 Usługi artystyczne  
k. 32353000-2 Nagrania dźwiękowe  
l. 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie  
m. 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego  
n. 39154000-6 Sprzęt wystawowy  
o. 72212190-7 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego  

 

 


