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Nazwa i Kody CPV 
grupa robót klasa robót kategoria robót nazwa 
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 
30231300-0 monitory ekranowe 
30231320-6 monitory dotykowe 
30230000-0 sprzęt związany z komputerami 
72260000-5 usługi w zakresie oprogramowania 
48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
4510  Przygotowanie terenu pod budowę 
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113 Roboty na placu budowy  
4512 Próbne wiercenia i wykopy 
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45214 Roboty budowlane w zakresie budynków związanych z edukacją . 
4526 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317 Inne instalacje elektryczne 
4533 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
4542 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422 Roboty ciesielskie 
4543 Pokrywanie podłóg i ścian 
4544 Malowanie i szklenie 
4545 Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 
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I. Część opisowa- Ogólny przedmiot zamówienia 
 

" Dostawa i instalacja pawilonu interaktywnego: Klimat, Zwierzęta, Ludzie."  
 
 
W ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w obliczu 
zmian klimatycznych, realizowana zgodnie z misją wrocławskiego ogrodu zoologicznego”; Program 
Operacyjny PL02: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” planowana jest instalacja 
pawilonu na terenie Wrocławskiego ZOO, w którym przygotowana zostanie dedykowana wystawa 
przybliżająca tematykę programu odwiedzającym placówkę.  Planowana jest wystawa o zróżnicowanej 
tematyce, uwzględniająca takie elementy jak multimedia, naturalistyczne aranżacje,  wykorzystanie 
elementów zieleni oraz elementów z pogranicza dziedzin mechaniki i mechatroniki.   
 
W ramach zamówienia Wykonawca będzie wykonywał poszczególne zadania związane z  dostawą i 
instalacją pawilonu oraz przygotowaniem wystawy.  
 
W ramach zadań związanych z przygotowaniem pawilonu przewiduje się: 
 
roboty wyburzeniowe i ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne, 
sieci,  roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe oraz wyposażenie 
pawilonu interaktywnego wymagające montażu elementów w posadzce i ścianach oraz podwieszane 
do konstrukcji dachu , w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z postanowieniami Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego.  
 
Zadanie składa się z : 
 
1) wariantowej rozbiórki i usunięciu kolizji sieci zewnętrznych nieczynnych (kanały cieplne oraz 
kanalizacja sanitarna), 
 
2) opracowanie dokumentacji projektowej i legalizacyjnej - obejmującej wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczącej budowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz PFU a także ustawy Prawo Budowlane, 
 
3) uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń (pozwolenie na budowę),   
 
4) wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z budową Pawilonu Interaktywnego  
wg sporządzonej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej 
wraz z organizacją placu budowy na czynnym obiekcie jakim jest zoo, 
 
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie projektowanej inwestycji wraz z naniesieniami do zasobów 
geodezyjnych.  
 
 
 
 
 
 
 
W ramach przygotowania  wystawy przewiduje się następujące zadania: 
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1) opracowanie techniczne stanowisk dydaktycznych,  

2) przygotowanie scenariuszy i layotów aplikacji,  

3) przygotowanie scenariuszy oraz mockupów animacji,  

4) opracowanie kolorystyczne i wykonawcze aranżacji,  

5) dostarczenie sprzętu AV,  

6) wykonanie stanowisk dydaktycznych  w oparciu dostarczony sprzęt AV, 

7) opracowanie graficzne oraz wykonanie infografik, 

8) wykonanie aranżacji zgodnej ze specyfikacją, 

9) wykonanie oświetlenia aranżacyjnego, 

10) wykonanie i wdrożenie systemu sterowania i zarzadzania obiektem, 

11) uruchomienie wystawy oraz zagwarantowanie serwisu.  
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II. Wytyczne co do dokumentacji projektowej budynku pawilonu  
 
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego . 
 
Projekt powinien być sporządzony uwzględniając następujące branże: 
 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 
- instalacja centralnego ogrzewania 
- instalacja elektryczna i oświetleniowa 
- instalacje niskoprądowe  
- zagospodarowanie działki 
- projekt multimedialny 
- uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków  
- wykonawca poniesie wszystkie opłaty skarbowe związane z uzyskaniem decyzji zatwierdzających 

niniejsze zadanie i ww dokumentację  
 

1. Funkcja budynku 
 
PAWILON WYSTAWOWY    

 wymiary minimum - 21 x 18 M,  
 powierzchnia użytkowa minimum 300 m2,  
 kubatura minimum 1100 m3, 
 wysokość minimalna w świetle pomieszczeń min. 3,5 m,  
 powierzchnia zabudowy minimum 320 m2, 
 ilość osób maksymalnie przebywających w pawilonie 60,  
 pawilon pracujący w cyklu całorocznym,  
 wysokość elewacji maksymalnie 7 m.  

 
UKŁAD POMIESZCZEŃ  

 pomieszczenie techniczne około 10-15 m2 w którym będzie zlokalizowana centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna oraz węzeł cieplny , umywalka dla obsługi, 

 pomieszczenie na ekspozycje 290-295 m2, 
 2 wejścia do budynku wg układu funkcjonalnego ekspozycji. 

 
WYMAGANIA ODNOŚNIE STOPNIA IZOLACYJNOŚCI BUDYNKU 

 budynek wszystkimi swoimi przegrodami cieplnymi ma spełniać wymagania roku 2017 tzw. 
Umax 2014 zgodnie z poniższa tabelą: 

 
Tabela 1: Wymagania odnośnie stopnia izolacyjności budynku. 
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WEJŚCIA DO BUDYNKU  
 Dwa oddzielne wejścia do budynku, drzwi rozsuwane automatycznie o szerokości minimalnej 

120 cm lub więcej. Lokalizacja wg planowanego układu ekspozycji. 
 Drzwi przeszklone w klasie minimum P2.  
 Od każdego z wejść doprowadzić do najbliższego istniejącego chodnika nowy chodnik z kostki 

betonowej, kolor określi inwestor.  
 W obydwóch wejściach przewidzieć elementy (podwaliny oraz konstrukcje stalowe) jako 

półokrągłe łuki do montażu elementów ekspozycji oraz jako przedsionek (wiatrołap). Szczegóły 
ustalić w Inwestorem i architektem ekspozycji na etapie projektu wykonawczego. 

 
 
OKNA 

 Budynek nie będzie wyposażony w okna.  
 
 
ELEWACJA  WSTEPNIE 
 

 
 Wstępnie zaprojektowano płyty warstwowe w układzie pionowym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1: Mapa podglądowa. 
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Rysunek 2: Opracowanie rysunkowe budowy przyłączy. 

 
2. Konstrukcja pawilonu 

 

KONSTRUKCJA NOŚNA 
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 stalowa ocynkowana ogniowo,   
 konstrukcja dachu to dźwigary kratowe (kratownica przestrzenna) z profili zamkniętych,  
 konstrukcja dachu musi spełniać wszelkie obowiązujące wymagania przepisów prawa 

odnośnie nośności oraz gwarantować iż w okresie zimowym nie zachodzi konieczność jej 
odśnieżania,  

 słupy nośne układu zlokalizowane w narożnikach budynku (dopuszcza się profile zamknięte), 
wyklucza się słupy w części środkowej budynku lub umieszczone wzdłuż ścian, konstrukcja 
cynkowana ogniowo z ewentualnym pokryciem dodatkowym kolorem wg wymagań projektów 
multimediów.  

 
POKRYCIE DACHOWE 

 płyty warstwowe o grubości warstwo około 20 cm, współczynnik przenikania ciepła wg 
wymagań w pkt powyżej,  

 spadek dachu minimalny wg wymagań producenta mieszczący się w zakresie miedzy 5-10 
procent ,  

 dach jednospadowy zakończony rynnami , 
 kolor biały.  

 
POSADZKA  

 na gruncie z ociepleniem wg wymagań normowych z roku 2017, wykończenie w 90% 
wykładzina przemysłowa typu Takrett lub równoważna, dopuszcza się wykonanie posadzki 
żywicą przemysłową (posadzka wylewana), kolor wg projektu architekta wnętrz i ekspozycji,  

 na około 40 m2 podłoga techniczna z przestrzenią techniczną minimum 8 cm.  
fundamenty wg wymagań konstrukcyjnych, dopuszcza się zarówno ławy jak i stopy 
fundamentowe posadowione poniżej poziomu przemarzania.  

 
ŚCIANY BOCZNE  

 płyty warstwowe kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego (dobrany do wymagań 
architektury całego kompleksu ZOO  wstępnie kolor piaskowca )  do wys. ok. 5,5-6 m  

 ściany boczne na wysokości attyki zakończone na półokrągło  
 elewacja wyposażona w dodatkowe uchwyty do montażu stelaży dla roślinności  

 
ŚCIANY DZIAŁOWE 

 ściany działowe z płyty USB na profilach zimnogietych , przed ścianami z płyt warstwowych od 
środka przewidzieć przedścianki z OSB celem montażu płyt. W pomieszczeniu technicznym 
umywalka oraz kran i kratka ściekowa  

 
BUDYNEK 

 cokół wokół całego obiektu 
 opaska 30 cm wokół całego budynku 25 cm kruszywa 16/32, oddzielona krawężnikiem od 

gruntu 
 budynek podłączony do sieci wod-kan zoo, tylko zimna woda, bez ogrzewacza, 
 budynek musi spełniać wszystkie wymagania izolacyjności cieplnej przegród na poziomie 

wymagań roku 2020, 
 kolor ścian i sufitu do ustalenia z Inwestorem na etapie projektu budowalnego, założyć kolor 

wnętrza biały, zewnątrz piaskowy,  
 przy wyjściu i wejściu półokrągłe kratownice do montażu elementów multimediów. 

 
ZIELEŃ 

 zieleń, krzewy i drzewa do wykarczowania w lokalizacji pawilonu.  
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Rysunek 3: Przykładowa konstrukcja pawilonu. 

 

 
 
 

3. Wnętrze pawilonu 
 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
 przedścianki z płyt OSB obłożonych płytami gk 12,5 mm,  
 w pomieszczeniu kuchni glazura ścienna i na podłodze wg projektu multimedialnego. 

 
POSADZKI 

 w wszystkich pomieszczeniach wykładzina przemysłowa typy Tarkett (lub odpowiednik) lub 
posadzka żywiczna przemysłowa wylewana  (poza obszarem podłogi technicznej i elementów 
multimedialnych). Cokoły na wszystkich ściankach. 
 

WEJŚCIE I WYJŚCIE 
 drzwi zewnętrzne aluminiowe lub metalowe, 
 aranżacja wejścia i wyjścia wg projektu multimedialnego. 

 
OGRZEWANIE 

 ogrzewanie pawilonu za pomocą systemu wentylacji wg opisu część sanitarno-wentylacyjna.  
 

OŚWIETLENIE WNĘTRZ PAWILONU 
 podzielona na dwa niezależny systemy: 

 aranżacyjny wg projektu multimediów, 
  techniczny dla służb sprzątających zapewniające natężenie oświetlenia min. 300 lux z 

klasycznych lamp 2 x 28 W,  wstępnie około 4o opraw. 
 
ŚCIEKI 

 odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej znajdującej się 
bezpośrednio przy budynku. 
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WODY DESZCZOWE 
 odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnych. 

 
INNE 

 usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
 budynek może być wyposażony w instalacje sygnalizacji pożaru,  
 na całości sufit podwieszany z płyt gk,  
 przewidzieć wyposażenie budynku w meble i sprzęt użytkowy przeciw pożarowy  – gaśnice , 

szafki ubraniowe itp. Ilość określić w projekcie wykonawczym,  
 spadek dachu nie może być w kierunku alei spacerowych wewnątrz zoo,  
 wszelkie instalacje prowadzić w przestrzeni sufitu lub też pod podłoga techniczną lub w rurach 

w posadzce.  
 

4. Przyłącza energetyczne 
 

Lokalizację wstępna przyłącza określono na rys nr 2. 
 
PROJEKT WSTEPNY PRZYŁACZE ENERGETYCZNE 
 

Tabela 2: Bilans mocy.  

Lp Opis zapotrzebowania Pi [KW] ki Pz [kW] 
1 Ogrzewanie , wentylacja i klimatyzacja 16,0 0,85 13,6 
2 Oświetlenie techniczne pawilonu 20 W/m2  x 300 m2 6,0 0,9 5,4 
3 Multimedia oraz mechatronika 15,0 0,7 10,5 
4 Oświetlenie terenu na zewnątrz rezerwa 2,0 1 2,0 
5 SAP , LAN i inna teletechnika 2,0 1 2,0 

     
  SUMA [kW]: 41,0   33,5 

     
 PRĄD OBLICZENIOWY Ib [A]:   51,0 
 ZABEZPIECZENIE In [A]   80,0 
     

 DŁUGOŚĆ LINII ZASILAJĄCEJ 100,0 m  
     
  DOBRANO KABEL: Iz   dU [%] 

 YKYżo 5x25mm2 86A  2,0 
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5. Przyłącza telekomunikacyjne 
 

Dla potrzeb multimedialnych pawilonu zaprojektować i wykonać światłowodowe przyłącze o profilu 
kabla światłowodowego minimum 12 J od istniejącej sieci LAN zlokalizowanej na terenie ZOO 
Wrocław. Przyłącze zaprojektować z rur 2x HDPE40/3,7 do istniejącej kanalizacji teletechnicznej ZOO. 
Sieć LAN na terenie pawilonu wystawienniczego należy zaprojektować jako rozbudowę istniejącej 
sieci ZOO Wrocław. 
  
 SIEĆ PASYWNA 
 

 Sieć strukturalna zgodna z wymaganiami kat 6. 
 
SIEĆ AKTYWNA 
 

 Przełącznik sieciowy 48 portowy wyposażony w funkcję PoE  
 Access Point WiFi 

 
SIEĆ MONITORINGU WIZYJNEGO - CCTV 
 
Dwie kamery nadzorujące strefy zewnętrzne pawilonu oraz jedna  kamera nadzorująca strefy 
wewnętrzne pawilonu. Kamery zarządzane poprzez dedykowane oprogramowanie z możliwości 
integracji istniejących kamer analogowych  i cyfrowych zainstalowanych na terenie ogrodu 
zoologicznego we Wrocławiu. 
 
SIEĆ SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU – SSWiN 
 

 Dwie wewnętrzne czujki PIR nadzorujące strefę wejścia i wyjścia z pawilonu. Drzwi pawilonu 
wyposażyć dodatkowo w kontaktrony drzwiowe. 
System SSWIN pawilonu zintegrować z istniejącym systemem SSWiN Afrykanarium 
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III. Opis wystawy 
1. Tematyka wystawy, ogólne założenia wystawy 

1.1. Cel edukacyjny wystawy 
Tematem przewodnim wystawy będzie wpływ zachowań konsumpcyjnych 
(negatywnych/pozytywnych) na zmiany klimatyczne, które przyczyniają się do utrzymania lub 
zachwiania bioróżnorodności na obszarach polarnych oraz w obrębie krajowych ekosystemów. 
Tematami dodatkowymi będą zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności i ochroną 
środowiska. Pawilon poprzez instalacje i stanowiska interaktywne ma na celu uświadomienie 
zwiedzającym powiązań klimatycznych ze środowiskowymi w skali naszego kraju i całego globu. Ma 
zwracać uwagę na związek zachowań konsumenckich z ich wpływem na środowisko w wymiarze 
krajowym, a także światowym. 

Treści i sposób ich prezentacji na stanowiskach zaprojektowane zostały w  taki sposób, aby były 
zrozumiałe nie tylko dla dorosłych odwiedzających, ale także dla młodszego widza. W tym celu w 
aplikacjach ograniczone zostały treści wymagające czytania na rzecz animacji, piktogramów, grafik.  
Wszystkie treści zostaną zaprezentowane w języku polskim i angielskim.  

Stanowiska dydaktyczne uzupełnione zostaną aranżacją wnętrza pawilonu, która poza ukazaniem 
specyfiki krajobrazu widocznego na Biegunach Północnym i Południowym prezentować będzie także 
realistyczne rzeźby zwierząt typowych dla obszarów polarnych, przybliżając tym samym zwiedzającym 
ich morfologie i charakterystyczne cechy.  Przy stanowiskach skierowanych do najmłodszych treści 
edukacyjne w postaci nazw gatunkowych itp. prezentowane będę zawsze w obu wersjach językowych 
wystawy, co dodatkowo rozszerzy walory edukacyjne wystawy o aspekt nauki języków obcych.  

1.2. Założenia ogólne ekspozycji 
Przestrzeń wystawy zostanie podzielona na dwie, zupełnie odrębne pod katem aranżacyjnym strefy 
zwiedzania.  W pierwszej motywem przewodnim, determinującym charakter wszystkich stanowisk i 
przestrzeni ekspozycji, będzie strefa polarna.  Druga, wydzielona osobnym pomieszczeniem strefa 
aranżacyjna cechować się będzie dwoma motywami przewodnimi:  klimatem „eko” oraz nawiązaniem 
do wnętrza kuchni w typowym domu na terenie Polski.  

W obu strefach przewiduje się równowagę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych, fizycznych. 
Każde ze stanowisk, w którym pojawia się element multimedialny uzupełnione jest aranżacją, która 
przybliża tematykę prezentowaną na stanowisku, przyciąga uwagę przechodniów i zachęca ich do 
zapoznania się z danym zagadnieniem.  Przestrzeń wystawy jest  usystematyzowana merytorycznie, 
zaplanowany rozkład  stanowisk i punktów komunikacyjnych sugeruje liniowość zwiedzania wystawy, 
jednak nie wymusza jej na zwiedzającym.  Uwzględniając profil zwiedzających stanowiska 
zaprojektowane zostały w taki sposób, aby w jednym czasie mogła z nich korzystać (czynnie lub biernie 
poprzez wspólne oglądanie treści) więcej niż jedna osoba.  

Przewidywana kolorystyka w pierwszej, polarnej strefie nawiązywać będzie wizualnie do śniegu i lodu, 
zatem przeważać będą barwy zimne, takie jak biały i różne odcienie niebieskiego. W takim klimacie 
utrzymane zostanie także oświetlenie ekspozycyjne skierowane na poszczególne stanowisk- 
przewiduje się punkty świetlne o barwie białej zimnej i jasno-niebieskiej.  

Druga strefa aranżacyjna wystawy przygotowana zostanie w oparciu o ciepłe barwy:  między innymi 
brązy i zielenie, uzupełnione białymi ścianami.  Tutaj nie przewidziane zostało oświetlenie punktowe.  

Formy obiektów fizycznych na wystawie utrzymane zostaną w miękkich, obłych kształtach o 
zaokrąglonych rogach.  Elementy te będą się cechowały spójnym wykończeniem wewnątrz danej strefy 
aranżacyjnej, jednolitą kolorystyką i formą.   
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1.3. Opis interakcji w pawilonie 
Działanie stanowisk w pawilonie zakłada zróżnicowaną i wielowarstwową interakcje użytkownika.  
Zwiedzający korzysta z technologii dotykowych, opartych o technologię rozszerzonej rzeczywistości, 
mechanicznych w formie dźwigni, przycisków czy pokręteł, a także zachęcany jest do zaglądania do 
szafek, szuflad czy nawet lodówki. Wykorzystane schematy użytkowania nawiązują do działań 
intuicyjnych, codziennych nie wymagają zatem tłumaczenia użytkownikowi- przykładem jest tutaj 
chociażby obsługa lornetki, telefonu czy kuchni. Elementy multimedialne na wystawie uzupełnione są 
fizycznymi eksponatami do oglądania, a także tradycyjnymi infografikami.  

1.4. Opis systemu sterowania i zarządzania obiektem 
W obiekcie należy zainstalować system sterowania umożliwiający integrację: 

- wyposażenia multimedialnego (urządzeń) 
- oświetlenia ekspozycyjnego 
- oświetlenia obiektowego 
- czujników temperatury i wilgotności 
- czujników obecności 
- elektrozamków 
- nagłośnienia, etc. 

System sterowania pełni funkcję nadrzędną sterowania urządzeniami w zakresie ich bezpiecznego 
uruchamiania i wyłączania wg zadanego harmonogramu pracy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Pozwala także na pełną diagnostykę urządzeń (kontrola statusu pracy i błędów) wraz 
z funkcją powiadamiania użytkownika i serwisu o występujących błędach. W ramach poszczególnych 
stanowisk wspomaga także system interakcji i sprzężenia wzajemnego różnych urządzeń (np. 
Oświetlenia, dźwięku, etc.) .  

W ramach wykonania należy przewidzieć zamontowanie lokalnie min 2 klawiatur systemowych 
ściennych pozwalających na włączanie podstawowych funkcji (start / zakończenie pracy; włączenie / 
wyłączenie oświetlenia obiektowego). Klawiatury należy zainstalować w miejscach ukrytych dla 
zwiedzających ale łatwo dostępnych dla obsługi w pobliżu wejść do obiektu. Dodatkowym elementem 
sterującym będzie bezprzewodowy panel technika wyświetlający dokładne informacje na planie 
wystawy mówiące o statusie działania urządzeń ich nastawach, ewentualnych błędach, etc. 

Za pomocą panelu będzie możliwe przeprowadzenie kalibracji nastaw przy poszczególnych 
stanowiskach ekspozycyjnych a także zarządzanie całością oświetlenia czy tła muzycznego (regulacja 
wzmocnienia, wybór ścieżki muzycznej, włączenie / wyłączenie strefy lub mikrofonu 
bezprzewodowego). 

Na panelu technika musi być także wyświetlana informacja o wartościach wilgotności i temperatury w 
obiekcie. 

Technik musi posiadać także możliwość ustalenia harmonogramu pracy ekspozycji w okresie 
tygodniowym lub miesięcznym. 

Projektuje się także bliźniaczy pulpit technika w postaci aplikacji z możliwością instalacji na dowolnym 
komputerze PC (możliwość instalacji dowolnej liczby kopii). Aplikacja musi umożliwiać komunikację z 
systemem sterowania poprzez sieć LAN / WAN.    

System sterowania musi być dodatkowo zintegrowany poprzez protokół BACnet/IP z istniejącym  
systemem w ZOO -   w zakresie wymagalnym w poniższym opisie oraz w zakresie komunikatów o 
niepowołanym wejściu do obiektu lub odłączeniu urządzenia. Dokładną funkcjonalność należy 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawczym. 
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Należy zainstalować elementy wykonawcze pozwalające na włączanie i wyłączanie oświetlenia oraz 
urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem 4 trybów pracy całego obiektu : 

1. Tryb Ekspozycji ( oświetlenie ekspozycji włączone, zasilanie urządzeń AV włączone) 
2. Tryb Nocny (oświetlenie ekspozycji i urządzeń wyłączone, włączone oświetlenie Nocne oraz 

zasilanie urządzeń monitorujących) 
3. Tryb Sprzątania ( włączone oświetlenie Obiektowe, wyłączone urządzenia i oświetlenie 

ekspozycji) 
4. Tryb Techniczny ( włączone oświetlenie Obiektowe, ekspozycyjne i zasilanie urządzeń jak w 

trybie ekspozycji) 

Wszystkie urządzenia bytowe oraz wskazane systemy sterujące muszą pozostać włączone we 
wszystkich trybach pracy obiektu. System musi umożliwiać włączenie oświetlenia Obiektowego w 
sytuacjach awaryjnych. 

Wszystkie urządzenia sterowania, klawiatury, elementy wykonawcze oraz czujki ruchu i czujniki 
temperatury/wilgotności połączone wzajemnie muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić 
zintegrowany system.  Wraz z dostawą systemu należy dostarczyć w formie kopii zapasowej 
oprogramowanie systemu (pliki wsadowe). 

Jednostkę centralną systemu sterowania należy zainstalować w szafie RACK, moduły wykonawcze w 
dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej na szynach DIN. 

W zakresie obiektu należy wykonać także pomiary zużycia energii elektrycznej wraz z bieżącą 
informacją  ( w czasie rzeczywistym ) wyświetlaną w zakładce na panelu technika. Do pomiaru energii 
na obwodach wejściowych pawilonu należy zastosować urządzenia dedykowane przez producenta 
systemu sterowania. Monitoring poboru służyć ma także jako informacja dodatkowa służąca do 
wizualizacji wpływu człowieka na środowisko i może zostać wykorzystana przez Zamawiającego na 
stronie www lub w aplikacjach ekspozycyjnych. Odpowiednie zmienne muszą być więc dostępne 
poprzez sieć IP.  

Zamawiający przewiduje w przyszłości uzupełnienie systemu o oprogramowanie do zarządzania , 
raportowania i analizy zużycia energii w podziale na obwody zasilania grup urządzeń oraz raportowania 
parametrów bytowych. Dostarczany system musi umożliwiać taką rozbudowę – oferować dedykowane 
oprogramowanie specjalistyczne.    

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

1.5. Opis systemu rozgłoszeniowego i tła muzycznego 
W budowanym pawilonie przewiduje się instalację systemu nagłośnienia ogólnego służącego do 
rozgłaszania nagranych komunikatów tekstowych w wyznaczonym czasie (komunikaty informujące o 
zamknięciu ekspozycji – 30 min, 15 min oraz 5 min przed końcem.) Nagrany komunikat wyzwalany jest 
poprzez system sterowania lub na żądanie obsługi. Dodatkowo należy przewidzieć nagranie trzech 
komunikatów alarmowych (stan zagrożenia, ewakuacyjny, informacyjny) oraz 3 komunikatów 
reklamowych o treści uzgodnionej z Zamawiającym. 

Komunikaty odtwarzane są poprzez dedykowany i w pełni zarządzany player audio zainstalowany w 
szafie RACK. Dystrybucja dźwięku została oparta o nagłośnienie podwieszane do konstrukcji sufitu (16 
zestawów głośnikowych w technice 100V podzielonych na 4 strefy). Zarządzanie strefami odbywa się 
za pomocą zarządzalnej matrycy audio. Sterowanie całością odbywa się za pomocą centralnego 
systemu sterowania. Zarówno nastawy jak i wyzwalanie komunikatów sprzężone jest z 
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harmonogramem pracy całego obiektu lub może być wywoływane z panelu technika. Komunikacja z 
systemem sterowania może być realizowana poprzez port RS232 lub poprzez sieć LAN.  

Dodatkowym wyposażeniem jest system mikrofonu bezprzewodowego wraz z akcesoriami (antenami 
i spliterem antenowym) umożliwiający rozgłoszenie dowolnej treści w obiekcie lub wybranej strefie. 

Podział na strefy należy uzgodnić z na etapie projektu wykonawczego (nie musi być on zbieżny z 
podziałem na strefy ekspozycyjne). 

Szczegółowe wymagania techniczne poszczególnych urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych 
Wymagań Urządzeń.  

 

2. Rzut wystawy 
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3. Podział wystawy na 4 strefy, charakterystyka każdej ze stref, oświetlenie 
aranżacyjne 

Przestrzeń wystawy merytorycznie oraz aranżacyjnie zostanie podzielona na 4 strefy, a których każda 
przybliżać będzie odmienne zagadnienia związane z tematyką wystawy.  

 Strefa „0”- centralna część wystawy, do której prowadzi korytarz bezpośrednio połączony z 
wejściem do pawilonu. Strefa ta stanowi swoistego rodzaju „wstęp” do wystawy i przekazuje 
informacje, które stanowią podstawy do zrozumienia zagadnień z dalszej części wystawy.  
Strefa ta w dalszej części opracowania będzie nazywana „Strefą Centralną”.  
 

 Strefa „1” - tematycznie związana z bioróżnorodnością. Zwiedzający będzie mógł zobaczyć,  w 
jaki sposób działalność człowieka oraz zmiany klimatyczne wpływają na bioróżnorodność, 
migracje gatunków, zmniejszanie ich liczebności, pozna również podstawowe zwierzęta 
polarne. Strefa ta w dalszej części opracowania będzie nazywana „Bioróżnorodność.” 

 

 Strefa „2” - tematycznie powiązana ze zmianami zachodzącymi w klimacie. W tej strefie 
zwiedzający zapozna się ze zmianami klimatycznymi, zasięgiem i stopniem ich oddziaływania, 
oraz skutkami, które wpływają w różnym stopniu na środowisko i człowieka. Strefa ta w dalszej 
części opracowania będzie nazywana „Klimat.” 

 

 Strefa „3” - nawiązująca do zachowań konsumenckich i człowieka. Zwiedzający na prostych 
przykładach sprawdzi, jak z pozoru nieznaczące wybory konsumpcyjne, mogą mieć wpływ  
na zmiany klimatyczne i środowisko. Jak, np. emisja CO2, marnowanie zasobów słodkiej wody, 
konsumpcja zagrożonych wyginięciem gatunków, zwiększanie zużycia energii, wpływa na 
bioróżnorodność i równowagę ekologiczną.  Strefa ta w dalszej części opracowania będzie 
nazywana „Człowiek.” 
 

Aranżacyjnie strefy od 0 do 2 zostaną przyporządkowane do opisanej we wstępie strefy „polarnej.” 
Strefa centralna zostanie wydzielona aranżacyjnym igloo o średnicy wewnętrznej około 8 metrów, 
wewnątrz którego znajdować się będą dwa stanowiska (numeracja zgodna z rzutem wystawy):  

1. Kula wraz z kompletem lornetek  
2. Ekran informacyjny  

 

Igloo widoczne będzie także od strony zewnętrznej ze stref Klimat oraz Bioróżnorodność i stanowić 
będzie kluczowy element aranżacyjny na terenie wystawy.   Jedyne wyjście ze strefy centralnej w 
postaci 2-metrowego otworu w ścianie igloo kierować będzie zwiedzającego do strefy 
„Bioróżnorodność,” w której znajdować się będą 4 stanowiska: 

3. Jaskinia lodowa 
4. Diorama z ogonem wieloryba 
5. Twój wybór 
6. Zwierzęta polarne 

 

Strefa Bioróżnorodność połączona będzie bezpośrednio ze strefą Klimat. Sugeruje się jedynie wizualne 
oddzielnie stref poprzez inny kolor posadzki zastosowanej w obu strefach, aranżacja ścian pozostanie 
spójna i zakładać będzie styropianowe imitacje bloków śniegowo-lodowych.  W strefie Klimat 
znajdować się będzie wyjście z wystawy, jednak dopiero pod jej koniec. W strefie tej znajdować się 
będą trzy stanowiska: 
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7. Migracje ludów autochtonicznych 
8. Wielowiekowe lodowce 
9. Topnienie lodowców 

 

Ostatnia ze stref- Człowiek, stanowić będzie osobne, wydzielone pomieszczenie na przestrzeni 
wystawy. Za takim rozwiązaniem przemawia tematyka strefy, która odbiega od bezpośrednio od 
tematyki polarnej, koncentrując się bardziej na wpływie zachowań konsumpcyjnych, działań i wyborów 
człowieka na środowisko, w tym tereny polarne. W związku z tym aranżacja pomieszczenia znacząco 
odbiegać będzie od poprzednich stref, koncentrując się na bezpośrednich powiązaniach z naturą, 
zielenią, oraz nawiązując do miejsc, w których owe wybory i decyzje następują (kuchnia.) W 
pomieszczeniu tym przewidziane zostały 3 ekspozycje: 

10. Kuchnia pasywna 
11. Segregacja śmieci 
12. Twój odcisk ekologiczny 

W sumie na wystawie znajdzie się zatem 12 stanowisk dydaktycznych.  

 

Wejście do strefy Człowiek zostanie przewidziane bezpośrednio ze strefy Klimat, tuż przy jej granicy ze 
strefą „Bioróżnorodność.” Taka lokalizacja uniemożliwi sytuacje, w której zwiedzający „nie zauważy” 
dodatkowego pomieszczenia na przestrzeni pawilonu.  Nie przewiduje się żadnych drzwi, które 
stanowić mogą dodatkowe zagrożenie na wystawie, zwłaszcza dla jej najmłodszych odwiedzających.  

 
Dodatkowo w  strefie Klimat oraz Bioróżnorodność,  po zewnętrznym łuku igloo znajdą się cztery pufy 
stanowiące miejsce odpoczynku dla zwiedzających oraz trzy pionowe postumenty pod plakaty. 
  
Postument plakatu zostanie wykonany w oparciu o dwa główne elementy: nogę oraz montowaną do 
nogi  ramę plakatu. Noga zostanie wykonana z stali lub aluminium, zostanie pomalowana proszkowo a 
sposób jej montażu będzie polegał na przytwierdzeniu jej na stałe do posadzki, Z kolei rama plakatu 
zostanie wykonana z aluminium malowanego proszkowo oraz  wyposażona zostanie w system 
zatrzaskowy umożliwiający łatwą zmianę plakatu. Rama dodatkowo zostanie wyposażona w elastyczną 
folię antyrefleksyjną o grubości 0,5mm tłumiącą refleksy oraz chroniąca plakat. Tylna ściana ramy 
zostanie wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału na stałe przymocowanego do  
nogi. Dolna krawędź plakatu znajdować się będzie na wysokości 0,9 metra od ziemi.  
Zakładany  jest format plakatu- B1 w orientacji pionowej. Plakaty dostarczy Zamawiający. 
 
Pufy o wymiarach około  1, 5 metra szerokości na 0, 5 metra głębokości na 0, 5 metra wysokości.  Pufy 
zostaną dostosowane kształtem do promienia Igloo.  Pufy zostaną wyposażone w drewnianą 
konstrukcje nośną z stopkami, która zostanie obita dwoma typami gąbki o różnych gęstościach. Pufa 
zostanie obita trwałym materiałem typu ekoskóra. Kolor puf musi pasować do aranżacji ekspozycji i 
musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

WYKONANIE POSADZEK W STREFACH 

Igloo- Podłoga igloo oraz korytarza zostanie pokryta wykładziną przemysłową typu Tarkett lub 
równoważna w kolorze jasnym.  
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Bioróżnorodność- Podłoga strefy bioróżnorodność  pokryta zostanie wykładziną przemysłową typu 
Tarkett lub równoważną w kolorze jasnym.  Dopuszcza się także pokrycie podłogi żywicą. 

Klimat- Podłoga strefy   Klimat pokryta zostanie wykładziną przemysłową typu Tarkett lub równoważną 
w kolorze jasnym.  Dopuszcza się także pokrycie podłogi żywicą.  

Człowiek- Podłoga w postaci kafelek oraz sztucznej trawy.  

OŚWIETLENIE ARANŻACYJNE W STREFACH 

W trzech strefach: Centralnej, Bioróżnorodność oraz Klimat przewiduje się oświetlenie aranżacyjne, na 
które składać się będą dwa typy punktów świetlnych:  

1) Punkt świetlny LED- niebieski 
Charakterystyka: 
Rodzaj oprawy- sufitowa do montażu w GK 
Kolor oprawy- biały 
Regulowany kąt nachylenia żarówki- tak, min 30 stopni 
Technologia- LED 
Moc min- 3,5W 
Barwa światła- niebieska  
Gniazdo- kostka ceramiczna 
Klasa energetyczna min- A + 
Kąt światła- około 30 stopni 
Napięcie zasilania- 230V 
Żywotność min- 30000 godzin 
Wymiary-  średnica max 90 mm,  

wysokość max 85 mm 
 
 
2) Punkt świetlny LED- biały zimny 
Charakterystyka: 
Rodzaj oprawy- sufitowa do montażu w GK 
Kolor oprawy- biały 
Regulowany kąt nachylenia żarówki- tak, min 30 stopni 
Technologia- LED 
Moc min- 17W 
Barwa światła- biała zimna, min 6000K 
Gniazdo- kostka ceramiczna 
Klasa energetyczna min- A 
Kąt światła- około 62 stopnie 
Napięcie zasilania- 230V 
Żywotność min- 25000 godzin 
Jasność min- 1000cd 
Wymiary-  średnica max 190 mm,  

wysokość max 95 mm 
 

Przewiduje się następującą ilość punktów świetlnych w strefach: 

 

Tabela 3: Oświetlenie aranżacyjne 

Strefa Typ oświetlenia Ilość punktów 

Centralna Białe zimne 5 pkt 
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 Niebieskie 3 pkt 

Bioróżnorodność 
 

Białe zimne 10 pkt 

Niebieskie 6 pkt 

Klimat 
 

Białe zimne 11 pkt 

Niebieskie 6 pkt 

Człowiek Białe zimne Brak 

Niebieskie Brak 

 
Punkty muszą równomiernie doświetlić każde ze stanowisk na aranżacji a także pufy i plakaty 
znajdujące się po zewnętrznej stronie igloo. 
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Opis poszczególnych stanowisk na wystawie 

3.1. Strefa centralna- Kula wraz z kompletem lornetek 
3.1.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko będzie pierwszym,  jakie napotka na swojej drodze odwiedzający pawilon. Jest to 
całkowicie wydzielona w pawilonie strefa przy pomocy aranżacyjnego wnętrza igloo, która stanowi 
wstęp do wystawy, przybliża podstawowe informacje takie jak położenie biegunów, zjawisko topnienia 
i przyrastania biegunów i jego wpływ na pozostałe obszary ziemi.  Na stanowisku użytkownik dzięki 
wykorzystaniu jednej z 4 multimedialnych lornetek może oglądać animacje w technologii rozszerzonej 
rzeczywistości, mapowaną na rzeczywistej, rzeźbiarskiej kuli znajdującej się w centrum strefy.  W 
ścianie igloo po lewie stronie znajduje się wyjście o szerokości około 2 metrów, którym zwiedzający 
mogą się udać do dalszych części wystawy, w kierunku strefy „Bioróżnorodność.” 

3.1.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Na stanowisko składają się: 

 Centralnie umiejscowiona rzeźbiarska kula ziemska na aranżacyjnym postumencie, stale 
poruszana mechanicznie wokół osi Y, 

 4 lornetki rozmieszczone wokół kuli, usytuowane na dwóch wysokościach- 110 cm dla dzieci i 
160 cm dla osób dorosłych, 

 Aranżacja stanowiska. 

Element mechaniczny poruszania kulą ziemską wokół własnej osi odbywać się będzie dzięki 
wykorzystaniu silnika elektrycznego prądu zmiennego oraz przekładni. Kula ziemska zostanie osadzona 
w dolnej części na specjalnym mocowaniu z trzpieniem, ukrytym w konstrukcji postumentu kuli. 
Ułożyskowany trzpień osadzony będzie w przekładni napędzanej przez silnik elektryczny.   Kula obracać 
się będzie z szybkością  około 1,6 obrotu na minutę. Uruchomienie poruszania się kuli odbywać się 
będzie wraz z uruchomieniem oświetlenia scenicznego wystawy i będzie sterowane (zarządzane) 
poprzez centralny system sterowania poprzez moduł wykonawczy. 

Lornetki wykonane zostaną  w oparciu o  ekran pod zabudowę o przekątnej 10,1 cala, komputer 
sterujący oraz kamerę Full HD pod zabudowę. Komputer jest jednocześnie odpowiedzialny za 
przetworzenie (obraz kamery) i wyświetlenie treści. Do każdego stanowiska lornetki należy 
doprowadzić  min 2 niezależne połączenia LAN w przyjętym standardzie obiektu.  

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą zostać umieszczone w zabudowie lornetki. 

 

Obudowa lornetek zostanie wykonana ze stali, malowana proszkowo na kolor biały.  Na obudowę 
składać się będą: podstawa lornetki o kształcie smukłym, „głowa” lornetki wyposażona w dwie raczki z 
mechanicznymi przyciskami oraz w obiektyw, w który spoglądać będą zwiedzający. „Głowa” lornetki  
przygotowana w obłych kształtach, bez kantów, stabilnie zamontowana na podstawie.  Projekt lornetki 
musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 

Lornetki zamontowane będą w odległości minimum 1, 5 metra od kuli tak, aby obiektywem kamery 
obejmowały widok całej kuli w centrum strefy.  Lornetki zamontowane zostaną na dwóch 
wysokościach- dla dzieci oraz dla niepełnosprawnych okular lornetki będzie się znajdował  na 
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wysokości 1,15 m, dla dorosłych na wysokości 1,55 m. Parametr ten może ulec nieznacznej zmianie po 
uzgodnieniu z Zamawiającym innej wysokości. Lornetki muszą być zamontowane bezpośrednio do 
posadzki, zapewniając im tym samym stabilność i trwałość. 

Komputer sterujący zostanie umieszczony w podstawie lornetki. Multimedia i okablowanie ukryte i 
zabezpieczone zostaną w obudowie lornetki. W lornetkach zostanie także przewidziany system 
wentylacji, zapewniający optymalna temperaturę pracy komponentów multimedialnych. 

Między okularem a ekranem lornetki zostanie umieszczony przezroczysty element zabezpieczający. 

Po prawej stronie obudowy, na rączce lornetki znajdzie się element mechaniczny w postaci przycisku 
komunikujący się z komputerem sterującym, przy pomocy którego  uruchamiana jest animacja. Po 
lewej stronie obudowy, na rączce, znajdzie się drugi element mechaniczny w postaci  przycisku, którym 
użytkownik będzie mógł zmieniać język aplikacji. Przyciski musza być trwałe, metalowe. 

 

3.1.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawiony szkic ma charakter jedynie podglądowy. 

Rysunek 4: Szkic wnętrza igloo. 

 

Głównym elementem aranżacji sali jest wnętrze igloo o średnicy około 8 metrów i wysokości prawie 4 
metrów, wykonane  z bloków styropianu  o grubości ok 40-50 cm tak, aby w jego obrębie można było 
ukryć stelaże pod ekrany i stelaż wzmacniający konstrukcję.   

Po prawej stronie Igloo znajdzie się otwór wyjściowy ze strefy Bioróżnorodność o szerokości 2 metrów. 
Na przeciwległej ścianie przygotowana musi zostać zabudowa pod ewentualne dodatkowe drzwi do 
strefy Klimat, w związku z czym na szerokości 2 metrów nie może się znaleźć konstrukcja nośna igloo.  
Styropianowe bloki zostaną połączone ze sobą klejem do styropianu lub pianką montażową. Podstawa 
igloo zostanie przyklejona do podłoża, strop igloo, sięgający aż do wysokości prawie 4 metrów zostanie 
przyklejona do sufitu pomieszczenia. Od wejścia do pawilonu po wejście do igloo prowadzić będzie  
korytarz o szerokości około 2 metrów i długości od 1, 5 do 2 metrów.  

Styropian z którego wykonane zostanie igloo zostanie wyrzeźbiony tak, aby przypominał on rzeczywiste 
bloki śniegowe. W celu dodatkowego zabezpieczenia igloo i zapewnienia mu maksymalnej trwałości w 
trakcie użytkowania, zakładającego nieustanne dotykanie i opieranie się przez zwiedzających, igloo do 
wysokości minimum 2 metrów  zostanie poddane powierzchniowemu utwardzeniu. W tym celu 
wykorzystana zostanie dwuskładnikowa, kompozytowa masa akrylowa z domieszką włókien szklanych 
lub wzmocniona matą szklaną,  na wierzchu której umieszczona zostanie imitacja śniegu posiadająca 
atest PZH. Powierzchnie znajdujące się powyżej wysokości 2 metrów zostaną pokryty klejem CR, 
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papierem oraz imitacją śniegu.  Ściany igloo zostaną wykonane w taki sposób, aby były odporne na 
wodę i zmiany temperatury. 

W centrum igloo umieszczona zostanie imitacja kuli ziemskiej wykonana techniką rzeźbiarską o 
średnicy 1,3 m, znajdująca się na postumencie o wysokości 0,6 m.   Kula posiadać będzie zaznaczony 
relief kontynentów i najważniejszych pasm górskich. Pomalowana zostanie ona w taki sposób, aby 
wyraźnie odznaczały się zbiorowiska zieleni oraz pustynne tereny.  Kula umieszona zostanie w taki 
sposób na postumencie, aby widoczne były oba bieguny (oś ziemi umieszczona zostanie pod katem 
względem jej rzeczywistego położenia). Na kuli dodatkowo umieszczone zostaną piktogramy, 
dodatkowo wyróżniające istotne treści i punkty na globie.  

Podest pod kulę wykonany zostanie na konstrukcji stalowej, aranżacyjnie pokrytej blokami styropianu 
utwardzonego powierzchniowo i pokrytego imitacją śniegu,  artystycznie nawiązując do  czapy 
śniegowej  pokrywającej krę lodową.  Imitacja tafli lodu, zlokalizowana tuż przy podłodze,  zostanie 
wykonana z barwionej żywicy epoksydowej, szkła lub akrylu o wysokiej przejrzystości i dodatkowo 
zostanie podświetlona przy podłodze paskiem diody LED świecącym w kolorze niebieskim o łącznej 
pobieranej mocy minimum 30 W. 

Lornetki zostaną pokryte lakierem stanowiącym aranżacją  imitującym „kwiaty mrozu.”  

Podłoga igloo oraz korytarza zostanie pokryta wykładziną przemysłową typu tarket lub równoważna w 
kolorze jasnym.  

3.1.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Na lornetkach przygotowana zostanie trójwymiarowa animacja w rozszerzonej rzeczywistości o 
długości min. 90- sekund, w dwóch wariantach językowych- polskim i angielskim. Animacja stanowić 
będzie wstęp do całej wystawy, a przedstawione na niej treści muszą umożliwić łatwiejsze zrozumienie 
dalszych stanowisk i ekspozycji. 

Uruchomienie animacji musi się odbywać intuicyjnie dla użytkownika poprzez kliknięcie 
mechanicznego przycisku start na obudowie lornetki, w ten sam sposób odbywa się wybór języka.  
Animacja zostanie naniesiona na widok rzeczywistej kuli rzeźbiarskiej znajdującej się w strefie 
centralnej, na której przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości zostaną naniesione animacje oraz 
dodatkowe informacje w postaci filmów, tekstów, ilustracji. 

W animacji zostanie omówionych 6 odrębnych zagadnień wskazanych przez Zamawiającego, każde o 
długości minimalnie 15 sekund, stanowiących bezpośrednie odniesienia do przedstawionych obszarów 
lub punktów na kuli ziemskiej. Animacja wykorzystywać będzie takie narzędzia jak zoom, wyjście poza 
przestrzeń kuli z animacjami, symulacja ruchu kuli ziemskiej. 

Aplikacja będzie także wysyłała do systemu sterowania informację zwrotną o swoim stanie 
(diagnostyka).  

Opracowanie merytoryczne stanowiska oraz dostarczenie testów, zdjęć, filmów leży po stronie 
Zamawiającego. 

 

3.2. Strefa centralna- Ekran informacyjny 
3.2.1. Tematyka stanowiska 

W strefie centralnej umieszczony zostanie także ekran informacyjny utworzony z 12 modułów w 
konfiguracji 6 x 2, o wielkości około 2, 4 metra na 0,6 metra, na którym wyświetlany zostanie zapętlony 
film z lektorem w języku polskim i napisami w języku angielski o długości około 4 minut. Film 
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skierowany będzie do tych odwiedzających, którzy oczekują w kolejce do lornetek lub dopiero weszli 
na teren pawilonu.  

3.2.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Dobrany modułowy ekran informacyjny musi posiadać możliwość dowolnej zmiany konfiguracji 
(rozłożenia modułów) i aranżacji korespondującej z blokami lodu iglo.  Poszczególne moduły ekranu 
muszą mieć wymiar nie większy niż 45 x 35 cm. Konstrukcja nośna wraz z Ekranem ma zostać 
zakrzywiona zarówno w poziomie jak i w pionie tworząc spójną powierzchnię ściany iglo (wycinek kuli) 
z możliwością swobodnego dopasowania przerw pomiędzy modułami.  

Ze względu na zabudowę wymagany jest pełen dostęp serwisowy ekranów od przodu. Ekran musi być 
przystosowany do pracy ciągłej 24/7. Zastosowane źródło światła powinno zapewnić żywotność na 
poziomie 65 tys. godzin pracy (przy max. spadku jasności do 50%) . Wszystkie moduły muszą posiadać 
wbudowane sensory umożliwiające automatyczną kalibrację ekranu zarówno podczas instalacji jak i w 
czasie użytkowania (musi ona uwzględniać: wzajemne położenie, kalibrację jednolitości jasności i 
kolorystyki). 

Ponieważ odległość oglądania (widz-ekran) będzie niewielka wymagana jest duża rozdzielczość ekranu 
min. 2500 pixeli na cal kwadratowy – dla konfiguracji 6x2 (min 4300 x 1080 pikseli). Za wyświetlenie 
dużych rozdzielczości odpowiedzialny będzie dedykowany sterownik oraz odpowiedni komputer PC z 
dedykowaną kartą graficzną. Należy przewidzieć możliwość wyświetlenia minimum 2 niezależnych 
stref (z 2 źródeł sygnału) na obrazie ekranu. 

Zarządzanie stanowiskiem będzie odbywać się poprzez sieć LAN. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.2.3. Aranżacja stanowiska 
Ekran informacyjny zostanie zaaranżowany na postumencie przed ścianą igloo, naprzeciwko wejścia 
głównego do strefy. Postument wykonany zostanie na konstrukcji stalowej, aranżacyjnie pokrytej 
blokami styropianu utwardzonego powierzchniowo i pokrytego imitacją śniegu. Ekrany zostaną 
wkomponowane w postument o wymiarach około 2,6 metra szerokości, 2 metrów wysokości oraz 
około 0,6 metra głębokości (dolna krawędź ekranu znajdzie się na wysokości około 1, 3 metra), dzięki 
czemu utworzona zostanie ramka wokół ekranów tworząca aranżacyjną zabudowę wokół ekranu 
informacyjnego. Ekran dodatkowo zostanie zaaranżowany przy pomocy ramki. Montaż i wykonanie 
postumentu musi umożliwić dostęp serwisowy do ekranów i poprawną wentylację urządzeń.    

3.2.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Na ekranie  zostanie wyświetlony zapętlony film o długości maksymalnie 4 minut dostarczony przez 
Zamawiającego. Do wyświetlania filmu przygotowany zostanie dedykowany player multimedialny- 
oprogramowanie, który umożliwi zdalne zarządzanie kontentemu z poziomu systemu zarzadzania 
wystawą- systemu sterowania.  Film ten stanowić będzie wstęp do tematyki wystawy. Film z lektorem 
polskim posiadać będzie także napisy w języku angielskim.  

3.3. Bioróżnorodność- Jaskinia lodowa 
3.3.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko w postaci zaaranżowanej groty skalno-lodowej, w której przy wykorzystaniu powierzchni 
aranżacyjnej zostanie utworzony ekran do projekcji przedniej. Będzie to przestrzeń o wymiarach ok 6 
metrów szerokości na 2 metry głębokości wnęki jaskini, wewnątrz której wyświetlany będzie film 
dostarczony przez Zamawiającego przedstawiający życie zwierząt polarnych.  Stanowisko wyposażone 
zostanie w głośniki kierunkowe, które odtwarzać będą dźwięk do filmu w języku polskim. Obok jaskini 
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znajdzie się imitacja lodowego przerębla o średnicy 0,9 metra wraz z malunkiem/ wydrukiem głowy 
morsa.  

3.3.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
W zabudowie stanowiska przewidziano projekcję multimedialną z projektora o wysokiej jasności (ok 
7000 lm) i wysokiej rozdzielczości (min WUXGA) . Dla stabilności pracy przewidziano zastosowanie 
projektora ze źródłem światła o żywotności min 20tys godzin.   Projektor musi zostać zabudowany 
ekspozycyjnie – tak aby nie był widoczny dla zwiedzających – należy w tym celu przewidzieć 
odpowiednią zabudowę techniczną umożliwiającą poprawną wentylację i dostęp serwisowy. Obraz 
wyświetlony będzie na zaaranżowanej w zabudowie powierzchni projekcyjnej lub dedykowanym 
ekranie zakrzywionym o podstawie min 2m. Format ekranu dostosowany do formatu natywnego 
projektora.   

Jako źródło sygnału przewidziano dedykowany komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. 
Uzupełnieniem stanowiska będzie nagłośnienie kierunkowe w postaci wiszącego (lub zabudowanego) 
aktywnego panelu dźwiękowego.  

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.3.3. Aranżacja stanowiska 
Instalacja zostanie zlokalizowana w jednym z narożników pawilonu.  Będzie to przestrzeń o wymiarach 
ok 6 metrów szerokości na 2 metry głębokości wnęki, która oddzielona zostanie lodowymi blokami w 
taki sposób, aby zwiedzający nie mógł wejść do jej wnętrza.  Aranżacja będzie sięgała aż po sufit 
podwieszany w strefie Bioróżnorodność. Aranżacja nawiązywać będzie do wyglądu jaskini skalno-
lodowej. Całość aranżacji zostanie przyklejona do ścian pawilonu, sufitu oraz podłogi.  Część aranżacji 
imitować będzie popękana skałę, w szczelinach której zamarzła zbierająca się tam woda, tworząc 
lodowe sople.  

Ściana jaskini stanowić będzie ekran projekcyjny dla obrazu z projektora o szerokości około 2 metrów.. 

Elementy imitujące skałę, znajdujące się w zasięgu rąk zwiedzających zostaną wykonany z aryli i  żywic 
bądź opcjonalne tynku, co zapewni maksymalna trwałość aranżacji.  Elementy znajdujące się poza 
zasięgiem rak mogą zostać wykonane z mniej trwałych, a przez to mniej kosztownych mas, między 
innymi papierowych. Zwisające z krawędzi jaskini lodowe sople zostaną wykonane z żywicy akrylowej, 
kleju na gorąco, żywic epoksydowych lub kauczuków. 

Wewnątrz jaskini znajdować się będzie także ściana zaaranżowana jako mokra powierzchnia wykonana 
na blokach styropianu pokrytych żywicą epoksydową, odporną na uderzenia. Wykorzystany materiał 
musi wykazywać się wysoką odpornością na wilgoć i nie może posiadać w składzie lotnych związków 
organicznych.  

Zagłębienia widoczne dla zwiedzającego znajdujące się wewnątrz jaskini zostaną wypełnione imitacją 
śniegu. 

Obok stanowiska umieszczona zostanie umieszczona imitacja lodowego przerębla, gdzie imitacja wody 
wykonana zostanie z żywicy epoksydowej. W imitacji wody zostaną także przygotowane aranżacyjne  
bryłki pokruszonego lodu z akrylu lub silikonu. Pod imitacja wody widoczny będzie fotorealistyczny 
malunek głowy morsa lub wydrukowane zdjęcie.. 
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3.3.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Na ekranie projekcyjnym znajdującym się wewnątrz jaskini zostanie wyświetlony zapętlony film o 
długości maksymalnie 4 minut dostarczony przez Zamawiającego. Do wyświetlania filmu przygotowany 
zostanie dedykowany player multimedialny, który umożliwi zdalne zarzadzanie kontentemu z poziomu 
systemu zarzadzania wystawą.  Film ten dotyczyć będzie tematyki życia polarnych zwierząt. Film z 
lektorem posiadać będzie także napisy w języku angielskim.  

3.4. Bioróżnorodność- Diorama z ogonem wieloryba 
3.4.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko  o łącznych wymiarach około 5, 5 metra szerokości na około 2, 5 metra głębokości, 
sięgające aż po sufit strefy Bioróżnorodność, w formie rzeźbiarskiej zaprezentuje ogon wieloryba 
wystający spod aranżacyjnej tafli wody, po której zwiedzający będą mogli chodzić. Za stanowiskiem 
zostanie przygotowane malarskie tło przedstawiające arktyczny krajobraz. Tło dioramy zostanie 
wpasowane pomiędzy stanowiska „Jaskinia Lodowa” oraz „Twój Wybór” tak, aby  miedzy stanowiskami 
nie pozostała niezaaranżowana przestrzeń ścian. 

3.4.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Na stanowisku nie przewiduje się urządzeń multimedialnych. 

Należy zastosować odpowiednie oświetlenie ekspozycyjne umożliwiające wykonanie zdjęć 
pamiątkowych. Oprawy oświetleniowe muszą pozwalać na współpracę z systemem sterowania (włącz/ 
wyłącz, regulacja jasności). W obrębie stanowiska należy przewidzieć instalację czujki ruchu 
dedykowanej do systemu sterowania wraz z odpowiednim modułem/ modułami wykonawczymi. 
Uaktywnienie czujki powinno pozwolić na zmianę natężenia oświetlenia ekspozycyjnego. Wartość tej 
zmiany musi być regulowana z centralnego pulpitu technicznego (systemu sterowania).  

3.4.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawiony szkic ma charakter jedynie podglądowy: 

Rysunek 5: Szkic dioramy z ogonem wieloryba 

 

Ogon wieloryba zostanie wykonany z utwardzonego akrylem styropianu i będzie miał wysokość nie 
mniejszą niż 2,5 metra. Ogon musi zostać wykonany w skali.  Styropian zostanie pomalowany i 
dodatkowo pokryty żywicą lub lakierem imitującym mokrą powierzchnię ogona.  Rzeźba zostanie 
zamontowana do podłogi  w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie. Wokół rzeźby zostanie 
zaaranżowana imitacja wody o powierzchni około 12 metrów kwadratowych, wykonana z żywicy, pod 
która znajdzie się malarskie tło lub wydruk imitujący toń wodną. Wykorzystana żywicą umożliwić musi 
przygotowanie powierzchni o maksymalnym stopniu przezierności, musi w trakcie utwardzania 
zachować  niski stopień skurczu. Żywica ta nie może wykazywać się kruchością i musi być odporna na 
promieniowanie UV, musi być także maksymalnie twarda, gdyż przewiduje się, iż zwiedzający będą po 
niej chodzić.  
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Ściana za rzeźbą zostanie zaaranżowana  w formie malarskiego tła o szerokości około  5, 5 metra i 
przedstawiać będzie krajobraz arktyczny z górą lodową w tle. Tło zostanie namalowane ręcznie przez 
artystę na płótnie bawełnianym rozpiętym na krosnach sosnowych mocowanych do ścian pawilonu w 
taki sposób, aby były jak najmniej widoczne. Płótno musi być dwukrotnie gruntowane, tło zostanie 
namalowane farbami olejnymi. 

3.4.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Na stanowisku nie przewiduje się  aplikacji i animacji multimedialnych.  

3.5. Bioróżnorodność- Twój wybór 
3.5.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko przybliża użytkownikowi zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ człowieka na 
bioróżnorodność na terenach polarnych, migracje gatunków, zmniejszanie ich liczebności. Stanowisko 
zostanie zaaranżowane w postaci lodowej ściany o wymiarach około 6 metrów szerokości i sięgającej 
aż po sufit strefy Bioróżnorodność, na którym zaaranżowany zostanie centralnie „pęknięty” ekran 
dotykowy o wymiarach  około 2 metrów szerokości i 0,6 metra wysokości.. Przy zewnętrznych 
krawędziach strefy zostaną zamontowane po 3 zdjęcia podświetlane diodami LED, ilustrujące 
zagadnienia przedstawione na poszczególnych „połówkach” ekranu dotykowego.  Lewa strona 
stanowiska dotykowego przybliżać będzie pozytywny wpływ człowieka na życie gatunków polarnych, 
prawa zaś negatywne działania, które sprzyjają wymieraniu gatunków polarnych. 

3.5.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Stanowisko należy wyposażyć w dwa wąskoramkowe monitory, połączone ze sobą w konfiguracji 2x1 
(połączenie po krótszej krawędzi monitora). Montaż należy wykonać w sposób bardzo precyzyjny, 
zapewniający dokładne połączenie krawędzi monitorów. Jako źródło sygnału przewidziano 
dedykowany komputer, wyposażony w zewnętrzną kartę graficzną umożliwiającą uzyskanie jednego 
spójnego obrazu (na dwóch połączonych monitorach) oraz dwa niezależne wyjścia sygnału wideo (DVI). 

Na monitory połączone w konfiguracji 2x1 zainstalowana będzie nakładka dotykowa z min. 32 
punktami dotyku, stanowiąca jednocześnie powierzchnie zabezpieczającą monitory i posiadająca 
powłokę antyodblaskową. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.5.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawiony szkic ma charakter jedynie podglądowy: 

 

 

Rysunek 6: Szkic stanowiska Twój Wybór. 
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Zarówno ekrany bezszwowe, jak i ramki ze zdjęciami i podświetleniem LED zostaną zamontowane przy 
pomocy uchwytów bezpośrednio do ściany pawilonu. Na cała powierzchnię ściany stanowiska zostanie 
zamontowana aranżacyjna „maskownica” w postaci imitacji ściany lodowo- śniegowej, zlicowana z 
nakładką dotykową oraz ramkami zdjęć. Zarówno ekran dotykowy jak i ramki ze zdjęciami muszą zostać 
zamontowane w taki sposób, aby  utworzona przez nie powierzchnia miała urozmaiconą morfologię i 
kryła/maskowała krawędzie ekranów, umożliwiając ich dotykanie. Montaż ekranów oraz aranżacji 
musi zostać przygotowany w taki sposób, aby umożliwiało wentylacje ekranów oraz dostęp serwisowy 
do ekranów i ramek ze zdjęciami. 

Aranżacja będzie się rozszerzała po łuku w kierunku sufitu, przy którym uzyska swoją maksymalną 
głębokość około 1 metra. Aranżacja będzie się także rozszerzała w kierunku podłogi. W centralnej 
części stanowisko będzie miało około 0, 25 m głębokości. 

Na ścianie nad ekranami zostanie  namalowany napis „Twój Wybór”. Tytuł wystawy wykonany ze 
stryroduru i przyklejony do części aranżacyjnej. Litery pomalowane w kolorystyce dopasowanej do 
całości aranżacji. Projekt napisu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Ściana imitująca powierzchnię lodową wykonana zostanie głównie z barwionej żywicy pokrywającej 
tafle styropianu montowane do ściany pawilonu oraz masy akrylowej. Część aranżacji zostanie 
wykonana z utwardzonego styropianu i masy papierowej pokrytej imitacją śniegu. 

Wydruki w wysokiej rozdzielczości na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, o 
wymiarach około 0,6  m  szerokości oraz około 0,35 m wysokości,  zabezpieczone zostaną warstwą 
szkła  i podświetlane od tyłu diodami LED o łącznej mocy minimum 30 W na wydruk. Wydruki powinny 
zostać przystosowane do  tylnego podświetlenia. 

Przez środek stanowiska zostanie przeprowadzone aranżacyjne „pęknięcie” kontynuowane na grafice 
aplikacji na ekranach bezszwowych, prowadzące od góry po sam dół stanowiska. Szerokość pęknięcia 
będzie wynosiła około 0,1 m i będzie  trójwymiarowym przedstawieniem aranżacji o głębokości około 
0,1 m.  
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3.5.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Na stanowisko będą się składały dwie aplikacje dotykowe multitouch zaprezentowane na dwóch 
połówkach ekranu dotykowego,  o takiej samej strukturze. W centralnej części ekranu zostanie 
umieszczone graficzne pęknięcie  ekranu  na aplikacji, stanowiące uzupełnienie aranżacji tła.  

Pierwsza aplikacja zlokalizowana  po lewej stronie ekranu przybliżać będzie pozytywny wpływ 
człowieka na życie polarnych gatunków zwierząt.  Pierwszym ekranem aplikacji jest dedykowane menu 
główne, w którym istnieje możliwość zmiany języka aplikacji z polskiego na angielski i odwrotnie. W 
menu zostanie zaprezentowane w formie klikalnych ikon sześć zagadnień przedstawionych w postaci 
haseł i piktogramów, dotyczących pozytywnego wpływu człowieka wskazanych i opracowanych przez 
Zamawiającego. Wybranie danego zagadnienia powoduje przejście do ekranu opisującego dane 
zagadnienie. Opis uzupełniony jest materiałem zdjęciowym przygotowanym przez Zamawiającego. Z 
poziomu opisu użytkownik musi mieć możliwość intuicyjnego powrotu do menu głównego aplikacji. 
Kolorystyka stanowiska bazować będzie na kolorze zielonym, który kojarzyć ma się użytkownikowi z  
właściwym wyborem, poprawnym działaniem. 

Druga aplikacja, zlokalizowana na ekranie po prawej stronie ekranu prezentować będzie negatywny 
wpływ człowieka na bioróżnorodność na terenach polarnych. Pierwszym ekranem aplikacji jest 
dedykowane menu główne, w którym istnieje możliwość zmiany języka aplikacji z polskiego na 
angielski i odwrotnie. W menu zostanie zaprezentowane w formie klikalnych ikon sześć zagadnień 
przedstawionych w postaci haseł i piktogramów, dotyczących negatywnego wpływu człowieka 
wskazanych i opracowanych przez Zamawiającego. Wybranie danego zagadnienia powoduje przejście 
do ekranu opisującego dane zagadnienie. Opis uzupełniony jest materiałem zdjęciowym 
przygotowanym przez Zamawiającego. Z poziomu opisu użytkownik musi mieć możliwość intuicyjnego 
powrotu do menu głównego aplikacji. Kolorystyka stanowiska bazować będzie na kolorze czerwonym, 
który kojarzyć ma się użytkownikowi ze złym wyborem,  błędem, niepoprawnym działaniem. 

 

3.6. Bioróżnorodność- Zwierzęta polarne 
3.6.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko w postaci stolika dotykowego skierowane do najmłodszych gości pawilonu.  Stolik o 
maksymalnych wymiarach 0,75 m wysokości, 1, 5 metra szerokości oraz 1 metr długości. Na stoliku 
przygotowane zostanę trzy gry dotykowe, które przybliżać będą tematykę zwierząt polarnych, 
różnorodności życia na Biegunie Północnym i Południowym, a także tworzone przez gatunki polarne 
łańcuchy pokarmowe. 

3.6.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Monitor dotykowy full HD 46 cali z minimum 32 punktami dotyku w zabudowie stolika wg projektu 
aranżacji. Do płynnej obsługi wyświetlania i sterowania dotykiem zastosowany zostanie dedykowany 
komputer wraz z oprogramowaniem umieszczony bezpośrednio w zabudowie stolika. Zarówno 
zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  
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3.6.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawione wizualizacje maja charakter jedynie podglądowy. 

Rysunek 7: Wizualizacja stanowiska Zwierzęta polarne (wraz z widokiem na pozostała część wystawy). 

 

Stolik wykonany zostanie na konstrukcji stalowej montowanej do posadzki, aranżacyjnie pokrytej 
blokami styropianu utwardzonego powierzchniowo i pokrytego imitacją śniegu,  artystycznie 
nawiązując do  czapy śniegowej  pokrywającej krę lodową.  Imitacja tafli lodu, zlokalizowana tuż przy 
podłodze,  zostanie wykonana z barwionej żywicy epoksydowej, szkła lub akrylu o wysokiej 
przejrzystości i dodatkowo zostanie podświetlona przy podłodze paskiem diody LED świecącym w 
kolorze niebieskim o łącznej pobieranej mocy minimum 30 W. Montaż ekranu oraz aranżacji musi 
zostać przygotowany w taki sposób, aby umożliwiało wentylacje ekranów oraz dostęp serwisowy do 
ekranu i pozostałych komponentów stolika. 

Górna część stolika zostanie wykonana w postaci ramki wokół ekranu przygotowana zostanie z  białego 
konglomeratu typu Corian. Ramka stanowi najszerszy element stolika. Stolik o kształtach obłych, 
zaokrąglonych. 

Projekt stolika musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 

 

3.6.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Dedykowana aplikacja dotykowa skierowana do młodszych odwiedzających przybliżać będzie 
tematykę związaną z podstawowymi zwierzętami polarnymi oraz tworzonymi przez nie łańcuchami 
pokarmowymi.  

Aplikacja w orientacji  poziomej przewidywać będzie animowane menu główne z trzema grami do 
wyboru. Każda z ikon menu, przedstawiona w postaci lodowej trójwymiarowej kry lodowej, poza 
tytułem aplikacji w języku polskim i angielskim posiadać będzie także graficzny piktogram, ilustrujący 
tematykę danej gry. 

Pierwsza gra dotyczyć będzie tematyki zwierząt polarnych. Na ekranie w jego centralnej części zostanie 
przedstawiony zbiór 20- stu rysunkowych zwierząt,  w tym także tych znanych z gospodarstwa rolnego, 
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dżungli, sawanny czy lasu. Po lewej stronie ekranu zostanie przedstawiona lodowa kra, po prawej zaś 
zielona przestrzeń (np. w  postaci trawy). Zadaniem gracza jest uporządkować przedstawione ilustracje 
zwierząt, poprzez ich przeciągnięcie bądź na lodową krę (co oznaczać będzie przyporządkowanie 
zwierzęcia jako gatunek polarny) lub na zielone pole  (co oznaczać będzie gatunek inny niż polarny). W 
trakcie dopasowania na ekranie pojawiają się popupy z informacją  w języku polskim i angielskim na 
temat nazwy zwierzęcia.  Aplikacja uniemożliwia przyporządkowanie zwierzęcia do niewłaściwej grupy, 
przy złym wyborze automatycznie ikona zwierzęcia wraca  na centralną część ekranu, a na ekranie 
wyświetla się czerwona ikona symbolizująca zły wybór. Gra toczy się na czas, zlicza także ilość ruchów 
gracza. Pod koniec gry pojawia się pole,  w którym gracz może wpisać swój login. Na tej podstawie 
generowany jest ranking najlepszych 5 graczy. 

Druga gra koncentrować się będzie na rozróżnieniu polarnych zwierząt na te żyjące na biegunie 
północnym, i na te z bieguna południowego. Na ekranie przedstawiona jest ilustrowana mapa ziemi w 
postaci widoku globu z zaznaczonymi wyraźnie na biały kolor biegunami.  Pojawiająca się animacja na 
początku gry wyjaśnia użytkownikowi, że przy pomocy dotykowej nawigacji  może on obracać ziemią  
tak, aby raz biegun północny, a raz południowy znajdował się blisko górnej krawędzi ekranu. W trakcie 
gry przy górnej krawędzi ekranu pojedynczo pojawiają się zwierzęta polarne, które „spadają”  w 
kierunki globu. Zadaniem gracza jest odwrócić w tym czasie ziemię tak, aby spadające zwierzę „upadło” 
na właściwy biegun- północny lub południowy. Poprawne przyporządkowanie nagradzane jest 
punktem, przy niepoprawnym pojawie się czerwona ikona sygnalizująca błąd. Gra toczy się także na 
czas.  Pod koniec gry pojawia się pole,  w którym gracz może wpisać swój login. Na tej podstawie 
generowany jest ranking najlepszych 5 graczy. 

Trzecia z gier koncentrować się będzie na zagadnieniu tworzonych przez zwierzęta polarne łańcuchów 
pokarmowych. Aplikacja będzie podzielona na dwa etapy, pierwszy dotyczący odtworzenia łańcuchu 
na biegunie północnym, drugi dotyczący łańcucha pokarmowego z bieguna południowego.  Na ekranie 
zostanie przedstawione rysunkowe tło, imitujące wrażenie trójwymiarowej przestrzeni. Na tle tym 
widoczne będą kontury zwierząt. Po lewej stronie ekranu zostaną wyświetlone ilustracje zwierząt z 
bieguna północnego w pierwszym etapie gry, z południowego w drugim. Zadaniem gracza jest 
przeciągnięcie zwierzęcia w odpowiadający mu na ekranie kontur. Aplikacja uniemożliwia 
przyporządkowanie zwierzęcia do niewłaściwej grupy, przy złym wyborze automatycznie ikona 
zwierzęcia wraca  na prawą część ekranu, a na ekranie wyświetla się czerwona ikona symbolizująca zły 
wybór. Po prawnym dopasowaniu zwierząt do konturów na ekranie pojawiają się animowane strzałki 
symbolizujące  zależności pokarmowe pomiędzy gatunkami. 

Zamawiający dostarczy opisany wkład merytoryczny do aplikacji.  

3.7. Klimat-  Migracje ludów autochtonicznych 
3.7.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko w postaci dwóch budek telefonicznych stylizowanych na te z Norwegii, w których 
zwiedzający będzie mógł porozmawiać z przedstawicielami 4 nacji bezpośrednio dotkniętych 
konsekwencjami zmian klimatu wywołanych topnieniem lodowców. Ściany za budkami zaaranżowane 
zostaną w postaci  bloków lodowo- skalnych, same budki przyprószone aranżacyjnym śniegiem i 
soplami lodu, szklane elementy pokryte imitacją „kwiatów mrozu”. Stanowisko posiada nagrania 
lektora w języku polskim i angielskim. Uzupełniłem stanowiska jest możliwość porozmawiania z osobą 
z drugiej budki telefonicznej. Aranżacja stanowiska uzupełniona o dioramę z przeskalowanym 
modelem kryla o wielkości około 1,5 metrów, któregom oglądamy zza wielkiej lupy.  

3.7.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Każde stanowisko należy wyposażyć w 32 calowy dotykowy monitor FullHD, posiadający minimum 2 
punkty dotykowe , monitor zabezpieczony szybą 4mm i pokryte powłoką antyrefleksyjną.  
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Do monitora podłączony zostanie dedykowany komputer z odpowiedną aplikacją wykorzystującą 
dołączoną kamerę HD oraz system karty dźwiękowej do komunikacji na żywo z budką sąsiednią. 

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.7.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawione szkice i wizualizacje mają jedynie charakter podglądowy: 

Rysunek 8: Szkic Dioramy z Krylem. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9: Wizualizacja stanowiska Migracje ludów autochtonicznych. 
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Stanowisko w postaci dwóch budek telefonicznych stylizowanych na wzór budek Norweskich w kolorze 
czerwony, o wymiarach wewnętrznych  budki maksymalnie 2, 05 metra wysokości na 0,9 metra 
szerokości na 0,9 metra głębokości, oraz wymiarach zewnętrznych 2,35 metra wysokości na 1, 05 
metra szerokości na 1,05 głębokości.  Budki pozbawione drzwi. Budka oparta o konstrukcje stalową, 
malowaną proszkowo na kolor czerwony. Elementy szklane w budce wykonane z szkła hartowanego 
według obowiązujących norm bezpieczeństwa. 

Wewnątrz budki  w obudowie stalowej malowanej proszkowo zamontowany zostanie ekran dotykowy 
o przekątnej 32’ w orientacji pionowej. Maksymalne wymiary zabudowy wynoszą 0,85 m wysokości na 
0,55 m szerokości na 0,15 m głębokości. Dolna część ekranu zostanie zamontowana na wysokości 0,9 
m.  Montaż ekranu oraz aranżacji musi zostać przygotowany w taki sposób, aby umożliwiał wentylacje 
ekranów oraz dostęp serwisowy do ekranu i pozostałych komponentów multimedialnych.  

Po prawej stronie zabudowy ekranu zostanie zamontowana imitacja słuchawki w kolorze czarnym z 
wbudowanym głośnikiem oraz mikrofonem.  Montaż musi zapewniać trwałość rozwiązania i 
uniemożliwiać wyrwanie słuchawki. Okablowanie do mikrofonu oraz głośnika zostanie poprowadzone 
w stalowym oplocie lub równoważnym, uniemożliwiającym mechaniczne uszkodzenia. Wymagane jest 
przedstawienie projektu budki Zamawiającemu w celu akceptacji. 

Aranżacja ścian i tunelu do strefy Człowiek wykonana zostanie w oparciu o rzeźbiony styropian 
utwardzony masą akrylitu oraz maty szklanej.  Styropian pokryty dodatkowo żywicą oraz pomalowany 
farbami w celu uzyskania imitacji ściany lodowo-śniegowej. 

Budki telefoniczne pokryte od góry warstwą sztucznego śniegu,  ze zwisającymi imitacjami sopli lodu 
wykonanymi z akrylu. Na szybach dodatkowo aranżacyjne „kwiaty lodu.” 

W ramach stanowiska przygotowana zostanie diorama z rzeźbiarską imitacją kryla o przeskalowanych 
wymiarach. Fotorealistyczny kryl zostanie wykonany z żywic, kauczuków i mas akrylowych. Gotowy 
model zostanie zamontowany bezpośrednio do aranżacyjnej ściany dioramy. Tło dioramy stanowić 
będzie malunek ręczny wykonany przez artystę przy użyciu farb olejnych na dwukrotnie gruntowanym 
płótnie rozpiętym na krosnach sosnowych montowanych bezpośrednio do ściany pawilonu w taki 
sposób, aby  łączenia były jak najmniej widoczne. Powierzchnia malunku wynosić będzie od 4 do 5 
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metrów kwadratowych i zostanie wpasowana w aranżację lodowo-śniegową. Tło malarskie 
przedstawiać będzie kryla w toni morskiej i musi zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 

Przed dioramą zostanie zamontowana aranżacyjna lupa  o średnicy wewnętrznej około 1,8 metra i 
średnicy zewnętrznej około 1, 9 metra. Głębokość lupy będzie wynosiła około 0, 15 m.  Trzonek lupy 
będzie miał wymiary około 1, 2 metra długości na 0,4 metra szerokości i 0, 2 metra głębokości. Obręcz 
lupy zostanie wykonana z MDF-u lakierowanego natryskowo na wysoki połysk na kolor czarny. 
Krawędzie obręczy zostaną wyoblone, promień krawędzi około  10 mm. Trzonek lupy o mocno 
wyoblonych krawędziach  zostanie wykonany z drewna lub MDF-u malowanego na kolor jasnobrązowy 
stanowiący imitacje drewna i będzie na stałe zmontowany z obręczą.  Zamawiający nie wymaga 
montażu wewnątrz obręczy lupy szkła.  

 

 
 

 

3.7.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Aplikacja dotykowa, zintegrowana z słuchawką aparatu znajdującą się wewnątrz budki telefonicznej, 
umożliwiająca nawiązanie połączenia telefonicznego  z jedną z 4 przedstawionych postaci ( w dwóch 
wersjach językowych lektora- polskiej i angielskiej), oraz z drugą budka telefoniczną,  znajdującą się na 
terenie wystawy.  

Layouty aplikacji nawiązują do widoku na smartphonie w trakcie wykonywania połączenia- 
rekomendowany jest tu system operacyjny Android.  

Zadaniem użytkownika jest wybranie na wyświetlonej klawiaturze numerycznej jednego z 9 krótkich, 
maksymalnie 4-cyfrowych numerów telefonów ( 4 w wersji polskiej, 4 w wersji angielskiej, 1 do 
sąsiedniej budki telefonicznej), dzięki czemu uzyska on połączenie ze wskazaną w książce telefonicznej 
osobą.  

Po wyborze numeru na ekranie pojawia się widok dzwoniącej słuchawki.  Następnie, po uruchomieniu 
odtwarzania głosu lektora w słuchawce na ekranie widoczne jest zdjęcie postaci, z którą nawiązujemy 
połączenie, a także pokaz slajdów, prezentujący zdjęcia ilustrujące omawiane przez postać 
zagadnienie.  Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której użytkownik wybiera numer do sąsiedniej budki- 
w takiej sytuacji w trakcie rozmowy wyświetlany jest widok z kamery w czasie rzeczywistym 
rejestrowany  w drugiej budce, prezentujący postać rozmówcy. 

Każde nagranie lektora trwa od 20- do 40 sekund. Po  odtworzeniu nagrania na ekranie wyświetla się 
ikona rozłączonego połączenia.  

W sytuacji, gdy użytkownik wybierze numer telefonu, kierujący go do drugiej budki telefonicznej, musi 
on oczekiwać, aż osoba z sąsiednie budki przyjmie połączenie. W takiej sytuacji system automatycznie 
rozłącza połączenie po 15 sekundach, odtwarzając w obu słuchawkach sygnał urwanego połączenia. 
Parametr ten powinien być przygotowany w aplikacji jako modyfikowalny. 

Teksty do nagrań lektora, a  także wszystkie wykorzystane w aplikacji fotografie i ilustracje dostarcza 
Zamawiający. 
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3.8. Klimat- Wielowiekowe lodowce 
3.8.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko stanowiące imitację przekroju lodowca, o szerokości około 4 metrów, wysokości około 3 
metrów oraz głębokości 0,9 m, wyposażone w dodatkowy, zabudowany w aranżacji ekran 65’. Na 
przekroju zamontowany aranżacyjny odwiert rdzenia lodu, obok którego znajduje się ruchoma 
strzałka. 

Przed stanowiskiem znajduje się pulpit o wymiarach 0,8 metra wysokości na 0, 4 metra długości na 0,4 
metra szerokości  z mechaniczną dźwignią oraz dwoma przemysłowymi przyciskami w formie grzybków 
o średnicy nie mniejszej niż 50 mm do zmiany języka. Przy pomocy dźwigni użytkownik może poruszać 
strzałką na ekspozycji w górę i w dół, tym samym zmieniając warstwę lodu, na która aktualnie wykazuje 
strzałka. Na ekranie pojawiają się animowane informacje dotyczące wskazywanej aktualnie przez 
strzałkę warstwy lodu, we wskazanym przy pomocy mechanicznego przycisku języka.  

3.8.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Stanowisko należy wyposażyć w monitor 65 calowy o natywnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, na 
którym prezentowana będzie treść merytoryczna. Monitor należy wkomponować w zabudowę 
stanowiska zgodnie z wizualizacją. Źródłem sygnału będzie dedykowany komputer wyposażony w 
odpowiednie oprogramowanie, sprzężony z mechaniką stanowiska w sposób aby odpowiednia pozycja 
strzałki powodowała wyświetlenie odpowiedniej treści . Należy przewidzieć zastosowanie modułów 
wykonawczych i / lub IO do integracji z systemem mechaniki. 

Uzupełnieniem stanowiska będzie nagłośnienie kierunkowe w postaci wiszącego (lub zabudowanego) 
aktywnego panelu dźwiękowego. 

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

Element mechaniczny w postaci mechanizmu poruszania strzałką przygotowany zostanie w oparciu o 
następujące komponenty: napęd liniowy w oparciu o śrubę trapezową i silnik elektryczny prądu stałego, 
komputer sterujący, mikrokontroler, styczniki krańcowe z rolką, element dźwigni z obudową i 
stycznikami krańcowymi, zasilacz do silnika, element strzałki, rama i obudowa podnośnika liniowego 
Przed ścianą na podłodze zainstalowany zostanie pulpit z dźwignią sterującą. Użytkownik będzie miał 
możliwość ruchu dźwignią w przód i tył (dźwignia będzie miała 3 pozycje: standardowo 0, 1 i -1) i  po 
każdym ruchu wracać będzie ona automatycznie na pozycję 0. 
W imitację lodowej ściany wbudowany zostanie  napęd liniowy poruszający strzałką  w pionie. Zakres 
ruchu strzałki będzie wynosił około 2 metry. Mechanizm liniowy zbudowany zostanie w oparciu o śrubę 
trapezową o skoku 6mm, nakrętkę trapezową z kołnierzem, prowadnicę z nierdzewnego wałka, łożyska 
liniowego oraz wózka do którego zamocowana zostanie strzałka. Całość, wraz z silnikiem napędzającym 
oraz stycznikami krańcowymi, zamocowana zostanie na prostej ramie i obudowana elementami z giętej 
blachy. 
Zastosowany zostanie silnik  około 2000obr/min,  zasilany zasilaczem 12V, 6A.  Uzyskane zostanie tempo 
ruchu strzałki na poziomie około 10 cm na sekundę.  Silnik sterowany za pomocą mikrokontrolera, do 
którego podłączone zostaną również czujniki położenia (styczniki krańcowe) wózka ze strzałką,  oraz 
pozycji dźwigni. 
Użytkownik za pomocą dźwigni będzie miał możliwość sterowania położeniem strzałki, co przekłada się 
na wskazania konkretnych warstw lodu. Komputer sterujący stanowiska ustalać będzie aktualną pozycje 
strzałki na podstawie stanów styczników krańcowych.  Ruch strzałki odbywać się będzie  w dwóch 
trybach: 
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1. Użytkownik przesuwa dźwignię z pozycji 0 do np.1 po czym puszcza, a dźwignia automatycznie 
wraca do pozycji 0. W takim przypadku silnik pracuje przesuwając strzałkę, aż do napotkania 
najbliższego stycznika, bo zwarciu krańcówki kończy pracę, a komputer wyświetla treść 
przypisaną danej pozycji. W przypadku ruchu w przeciwnym kierunku, proces przebiega 
analogicznie. 

2.  Użytkownik przesuwa dźwignię z pozycji 0 do pozycji np.1 i przytrzymuję ją na tym stanie. W 
takim silnik pracuje przesuwając strzałkę do góry, komputer ignoruje informacje o zwartych 
stycznikach, aż otrzyma informację o zwarciu skrajnej, czyli w tym przypadku najwyższej. 

W przypadku ruchu w przeciwnym kierunku, proces przebiegać będzie  analogicznie. 
 
W przypadku przerw w dostawie prądu, bądź zawieszenia oprogramowania sterującego ekspozycją,   
komputer w przypadku braku zwarcia żadnego ze styczników  wyświetli treść  „Rusz dźwignia”,  a po 
przestawieniu dźwigni  na inną niż 0 pozycje, nastąpi zwarcie najbliższej krańcówki. 

3.8.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawione wizualizacje mają jedynie charakter podglądowy: 

Rysunek 10: Szkic stanowiska Wielowiekowe lodowce. 

 

Przekrój lodowca o szerokości około 4 metrów i wysokości około 3 metrów wykonany w postaci 
makiety rzeźbiarskiej,  w oparciu o schody  imitujące kolejne warstwy lodu. Makieta przedstawia 7 
warstw lodu. W centralnym punkcie przekroju zlicowana ze stanowiskiem imitacja odwiertu rdzenia 
lodu umieszczona w  rurze wykonanej ze szkła lub PCV o średnicy minimum 0, 1 m i długości około 2, 
5 metra.  

Imitacja skalnego podłoże oraz warstw lodowca wykonana na konstrukcji montowanej bezpośrednio 
do ściany i podłogi pawilonu. Poszczególne warstwy lodu wyrzeźbione w styropianie lub styrodurze lub 
innych płytach (np. OSB), pokryte akrylami i pomalowane na odpowiednią barwę.  Imitacja odwiertu 
lody wykonana z barwionych żywic lub kauczuków imitujących lód w przezroczystej rurze. Nad 
odwiertem zamontowana makieta stacji badawczej  Wostok, przedstawiona w skali. 
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Pulpit o wymiarach 0,8 metra wysokości na 0, 4 metra długości na 0,4 metra szerokości  zamontowany 
około 1, 5 metra do 2 metrów przed stanowiskiem, wykonany zostanie na konstrukcji stalowej 
montowanej do posadzki, aranżacyjnie pokrytej blokami styropianu utwardzonego powierzchniowo i 
pokrytego imitacją śniegu,  artystycznie nawiązując do  czapy śniegowej  pokrywającej krę lodową.  
Imitacja tafli lodu, zlokalizowana tuż przy podłodze,  zostanie wykonana z barwionej żywicy 
epoksydowej lub akrylu o wysokiej przejrzystości i dodatkowo zostanie podświetlona przy podłodze 
paskiem diody LED świecącym w kolorze niebieskim o łącznej pobieranej mocy minimum 30 W. Górna 
część pulpitu zostanie wykonana z  białego konglomeratu typu Corian o grubości 12 mm. Pulpit o 
kształtach obłych, zaokrąglonych. Wymagane jest, aby przy przyciskach znalazły się trwałe, odporne na 
zniszczenia opisy w języku polskim i angielskim. 

3.8.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Stanowisko prezentujące przekrój lodowca wraz z informacjami na temat budowy każdej z 7- 
przedstawionych na przekroju warstw. System mechanicznej korbki znajdujący się na pulpicie przed 
stanowiskiem umożliwia poruszanie znajdującej się obok odwiertu strzałki w górę lub w dół, zmieniając 
tym samym wskazywana przez strzałkę warstwę lodu. Buttony na pulpicie umożliwiają zmianę języka 
aplikacji w każdym momencie.  Zmiana pozycji strzałki powoduje uruchomienie na zintegrowanym 
ekranie animowanego pokazu informacji na temat zapisu informacji i jego interpretacji we wskazanej 
warstwie, np. obecność pyłu  wulkanicznego wskazuje na niedaleką erupcje wulkanu. 

Animowany pokaz informacji dla każdej warstwy  trwać będzie minimum 15 sekund, wyświetlone 
informacje musza zostać zaprezentowane w dwóch językach: polskim i angielskim. Animacja musi być 
dostosowana do poziomu intelektualnego dziecka szkoły podstawowej.  Sposób zmiany zarówno 
języka, jak i animacji musi być jasno zasygnalizowany użytkownikowi poprzez aplikacje i aranżacje 
stanowiska.   

Teksty, ilustracje oraz wsad merytoryczny do stanowiska dostarcza Zamawiający.  

3.9. Klimat- Topnienie lodowców 
3.9.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko o łącznej szerokości około 5 metrów, sięgające aż po sufit podwieszany w strefie Klimat i 
głębokie na około 2, 5 metra, przybliżające zagadnienie zmian pokrywy lodowej na Biegunie Północnym 
i Południowym oraz konsekwencje takich zmian na przykładzie porównania dwóch pór roku w  5 
punktach czasowych. Na stanowisko składa się ekran do tylnej projekcji o wymiarach, zaaranżowany 
wokół blokami skalno-lodowymi, wykonanymi ze styropianu, na którym przy pomocy projektora 
wyświetlane są animacje. Przed stanowiskiem w odległości ok 2 metrów znajduje się pulpit sterujący z 
dwoma przemysłowymi przyciskami  w formie grzybków o średnicy nie mniejszej niż 50 mm oraz 5-
stopniowym pokrętłem, służące do wyboru treści na ekranie. Wymagane jest, aby przy przyciskach 
znalazły się trwałe, odporne na zniszczenia opisy w języku polskim i angielskim. 

3.9.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Źródłem sygnału będzie dedykowany komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie, 
sprzężony z mechaniką stanowiska. Należy przewidzieć zastosowanie modułów wykonawczych i / lub 
IO do integracji systemu sterowania z systemem mechaniki. 

Uzupełnieniem stanowiska będzie nagłośnienie kierunkowe w postaci wiszącego (lub zabudowanego) 
aktywnego panelu dźwiękowego. 

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 
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Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

Element mechaniczny w postaci systemu zmiany animacji przy wykorzystaniu pulpitu sterującego 
oparty zostanie o następujące komponenty: mechanizm obrotowy 5-cio pozycyjny, komputer sterujący, 
mikrokontroler, styczniki krańcowe z rolką, element pokrętła. 
Na panelu pulpitu znajdować się będą  dwa przyciski oraz duże, metalowe pokrętło ze wskaźnikiem. 
Pokrętło osadzone zostanie na łożysku, a jego ruch ograniczony zostanie do 5 pozycji i 300 stopni.  
Każdej kolejnej pozycji przypisany zostanie stycznik krańcowy, podłączony do mikrokontrolera. 
Mikrokontroler obsługiwać będzie również 2 przyciski, przekazując komputerowi informację o 
aktualnym stanie. Na tej podstawie komputer wyświetli odpowiednią treść na ekranie.  
 

3.9.3. Aranżacja stanowiska 
Szkice mają charakter jedynie podglądowy: 

Rysunek 11: Wizualizacja  stanowiska Topnienie lodowców.. 

 

 

Stanowisko wraz z ekranem projekcyjnym zabudowane zostanie aranżacją imitującą śnieg i lód. 
Maskownica ekranu zostanie wykonana ze styropianu utwardzonego masą akrylową lub klejem i 
włóknem szklanym do linii dostępu rąk, powyżej papierem i klejem CR. Maskownica przyklejona 
zostanie na stałe do  podłogi i sufitu pawilonu przy pomocy pianki montażowej. Całość zostanie 
pomalowana i pokryta imitacja śniegu lub lodu. W górnej części maskownicy  zamontowane zostaną 
imitacje lodowych sopli wykonane z akrylu. Imitacja powierzchni pokrytej lodem wykonana zostanie 
przy wykorzystaniu żywicy epoksydowej odpornej na uderzenia, przeznaczonej do pokrywania 
pionowych powierzchni styropianu. Żywica ta musi być odporna na wilgoć i nie może zawierać lotnych 
związków organicznych.  Dostęp serwisowy do projektora możliwy będzie dzięki otworowi po lewej 
stronie aranżacji. Otwór zostanie zasłonięty imitacja bryły lodowo- śniegowej. 

Pulpit o wymiarach 0,8 metra wysokości na 0, 4 metra długości na 0,4 metra szerokości zamontowany 
około 1, 5 metra do 2 metrów przed stanowiskiem, wykonany zostanie na konstrukcji stalowej 
montowanej do posadzki, aranżacyjnie pokrytej blokami styropianu utwardzonego powierzchniowo i 
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pokrytego imitacją śniegu,  artystycznie nawiązując do  czapy śniegowej  pokrywającej krę lodową.  
Imitacja tafli lodu, zlokalizowana tuż przy podłodze,  zostanie wykonana z barwionej żywicy 
epoksydowej, szkła lub akrylu o wysokiej przejrzystości i dodatkowo zostanie podświetlona przy 
podłodze paskiem diody LED świecącym w kolorze niebieskim o łącznej pobieranej mocy minimum 30 
W. Górna część pulpitu zostanie wykonana z  białego konglomeratu typu Corian o grubości 12 mm. 
Pulpit o kształtach obłych, zaokrąglonych. 

3.9.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Stanowisko ilustrujące zagadnienie topnienia Bieguna Północnego oraz przybierania Bieguna 
Południowego, a także stopień odziaływania tego zjawiska na pozostałe obszary ziemi. W celu  
przestawienia tych zmian stanowisko wyposażone zostanie w niezależny pulpit sterujący, który 
zamontowany zostanie przed ekranem projekcyjnym. Na pulpicie będą się znajdywały dwa 
mechaniczne przyciski opisane w języku polskim i angielskim jako „lato” i „zima.” Obok przycisków 
znajdować się będzie także mechaniczne pokrętło z możliwością ustawienia w aplikacji jednej z 5 dat 
wskazanych przez Zamawiającego.  Zadaniem użytkownika stanowiska jest wybranie na pulpicie 
interesującej go pory roku oraz daty- spowoduje to uruchomienie na ekranie projekcyjnym minimum 
10 sekundowej trójwymiarowej animacji ilustrującej  wygląd zarówno Bieguna Północnego jak i 
Południowego w danym czasie. Animacja musi także uwzględniać animowane  teksty w języku polskim 
oraz angielskim wyjaśniające przyczyny i skutki takiego stanu w wybranym okresie czasu. Animacje 
zostaną przygotowane przez Zamawiającego.  

Sposób zmiany animacji musi być jasno zasygnalizowany użytkownikowi poprzez aplikacje i aranżacje 
stanowiska.   

 

3.10. Człowiek- Kuchnia pasywna 
3.10.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko w postaci zaaranżowanej kuchni typowej dla większości mieszkańców kraju, w której 
zwiedzający będzie miał możliwość „buszowania” po szafkach, w których ukryte zostaną infografiki 
propagujące ekologiczny styl życia. Stanowisko zostanie wyposażone w sprzęty AGD i RTV oraz ekran 
imitujący okno kuchni i telewizor zamontowany na ścianie. Przed aranżacja kuchni umieszczona 
zostanie także wyspa, w która wmontowany zostanie ekran dotykowy 46’, na którym zaprezentowane 
zostaną ekologiczne przepisy oraz quiz ilustrujący, w jaki sposób wybory konsumpcyjne danej osoby 
wpływają na środowisko naturalne.  

Stanowisko kuchni o wymiarach: ściana  z oknem długość zabudowy kuchennej od 3, 5 do 4 metrów, 
ściana z telewizorem długość zabudowy kuchennej około 3 metry. Głębokość zabudowy maksymalnie 
0,7 metra, dostosowana do głębokości sprzętów AGD. Nas krótszą ścianą dodatkowo szafki 
podwieszane na całej długości, poza miejscem montażu okapu nad kuchenką, o wysokości 
maksymalnie 0,8 metra, szerokości dostosowanej do szafek dolanych i głębokości maksymalnie 0, 5 
metra.  Przed kuchnią umieszczona zostanie wyspa z wbudowanym ekranem o wymiarach około 2, 1 
metra na 1, 1 metra i wysokości dopasowanej do pozostałej zabudowy kuchennej. W wyspie 
umieszczone otwierane szafki i szuflady. Odległość od zabudowy kuchennej do wyspy będzie wynosić 
minimalnie 1, 2 metra. 

 

3.10.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Stanowisko należy wyposażyć w monitor FullHD o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż 1920x1080 
pikseli, który wraz z odpowiednią zabudową ma stanowić imitację okna. Jako źródło sygnału należy 
wykorzystać dedykowany komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. 
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W aranżacji wyspy kuchennej należy zabudować: monitor dotykowy 46 cali full hd z bezpieczną szybą 
hartowaną 4mm i powłoką antyrefleksyjną, komputer do zarządzania i odtwarzania treści 
multimedialnej.  
Na uchwycie ściennym należy zainstalować dodatkowy telewizor 32cale fullHD wraz z komputerem PC 
i odpowiednim oprogramowaniem. Komputer należy zainstalować w szafkach kuchennych. 
Okablowanie sygnałowe poprowadzić w zabudowie. 
Uzupełnieniem stanowiska będzie nagłośnienie emitujące odgłosy kuchenne. Do tego celu 
przewidziano zastosowanie 3 szt playerów dźwiękowych zainstalowanych w lokalnej rozdzielni 
elektrycznej na szynie DIN. Wszystkie playery audio mogą być zarządzane poprzez system sterowania 
z wykorzystaniem magistrali RS485, każdy posiada wbudowany wzmacniacz 2 x 20W /4 Ohm. W 
zabudowie kuchennej należy zainstalować w wybranych miejscach wzbudniki dźwięku pozwalające na 
emisję dźwięku korespondującą z obiektem którego dotyczy poszczególne nagranie. Wyzwalanie 
odpowiedniego nagrania może się odbywać także lokalnie poprzez podłączone do playerów czujki 
ruchu lub przyciski rozlokowane w zabudowie. 
Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.10.3. Aranżacja stanowiska 
Szkice maja charakter jedynie podglądowy: 

Rysunek 12: Szkic kuchni 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13: Szkic kuchni 2 
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Aranżacja kuchni przygotowana w oparciu o meble kuchenne wykonane przez stolarza oraz rzeczywiste 
sprzęty kuchenne. Meble kolorystycznie dopasowane do wnętrza pomieszczenia, imitujące drewno. 
Kolorystyka kuchni oraz jej finalny projekt muszą  zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wszystkie dostarczone sprzęty do kuchni musza być oryginalnymi produktami przeznaczonymi do 
użytku codziennego, z zamazanymi nazwami producenta. Wszystkie szafki oraz sprzęty muszą posiadać 
dodatkowe podświetlenie, które po ich otwarciu oświetli infografikę. Infografiki w liczbie sztuk 
minimalnie 10 muszą zostać dopasowane rozmiarem do ilości treści i dostępnego miejsca. Projekty 
infografik musza zostać zatwierdzone przez zamawiającego. 

Wykaz sprzętu w kuchni wraz z poruszanymi zagadnieniami na infografikach. Teksty do infografik 
dostarcza Zamawiający 

1. Lodówka (chłodziarko-zamrażarka) 
Wymiary: szerokość maksymalnie 0, 65 m, głębokość maksymalnie 0,7 metra, wysokość minimalnie 
1,8 metra, maksymalnie 2 metry. Lodówka dwuczęściowa, z zamrażarka w dolnej części. Kolor srebrny, 
imitujący stal szczotkowaną, dopuszczalny jest materiał typu Inox 
W lodówce infografika przybliżająca: 
- informacje o etykietach energetycznych, ich objaśnienie, sugestia jaki sprzęt najlepiej kupować 
- ostrzeżenie o nie wkładaniu do lodówki gorących potraw, wyjaśnienie takiego stanowiska  
- omówienie problemu ze szklarniami 
2. Kuchenka gazowa wraz z okapem 
Wymiary kuchenki: szerokość maksymalnie 0,6 metra, wysokość maksymalnie 0,9 metra z płytą, 
głębokość maksymalnie 0,8 metra. Palniki gazowe, kuchenka z wbudowanym piekarnikiem. Kolor 
srebrny, dopasowany do koloru lodówki. 
W kuchence infografika przybliżająca: 
- wybór- gazowa czy elektryczna? (informacja o odnawialnych źródłach energii) 
- informacje o gotowaniu na parze i oszczędzaniu wody  
Wymiary okapu: Maksymalnie 0,6 metra szerokości na maksymalnie 0,55 m głębokości. Wysokość 
dostoswana do górnych szafek. Okap kolorystycznie dostosowany do koloru kuchenki gazowej.  
3. Zmywarka 
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Wymiary: szerokość maksymalnie 0,6 metra, wysokość maksymalnie 0,85 metra, głębokość 
maksymalnie 0,8 metra. Zmywarka do zabudowy, kolor srebrny, dopasowany do koloru lodówki i 
kuchenki. 
W zmywarce infografika przybliżająca: 
- porównanie zużycia wody i prądu przy zmywaniu w zmywarce i ręcznym 
4. Pralka  
Wymiary: szerokość maksymalnie 0,6 metra, wysokość maksymalnie 0,85 metra, głębokość 
maksymalnie 0,8 metra. Kolor biały, do zabudowy. 
W pralce infografika przybliżająca:  
- informacje o suszeniu na dworze zamiast suszarką bębnową 
- informacje o przemyślanym praniu (np. nie nastawiać dla kilku rzeczy, długi program nie zawsze ma 
sens, itd.) 
5. Telewizor 32’ 
Na obudowie telewizora infografika przybliżająca: 
- informacje o LEDach, certyfikatach energetycznych, itd. 
- film dostarczony przez Zamawiającego 
6. Stare radio 
Miejsce montażu radia oraz jego wygląd zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
Na radiu infografika przybliżająca: 
- informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
7. Zlew z kranem 
Wymiary 0,8 metra długości na 0,5 metra szerokości. Zlew dwukomorowy, wbudowany w blat, srebrny. 
Przy zlewie infografika przybliżająca: 
- informacje o wodzie butelkowanej 
- informacje o oszczędzaniu wody i jej oczyszczaniu  
9. Ekspres do kawy 
Miejsce montażu ekspresu oraz jego wygląd zostaną wskazane przez zamawiającego. 
Przy ekspresie infografika przybliżająca: 
- informacje o trybie "stand-by" 
10. Okno 
Okno oparte o 55’ ekran, w dedykowanej zabudowie imitującej drewniane okno.  Zabudowa musi 
umożliwiać prawidłową wentylacje ekranu oraz musi umożliwiać dostęp serwisowy. Na oknie 
wyświetlany film dostarczony przez Zamawiającego. 
11. Szuflady/szafki 
Infografiki przybliżające: 
- informacje  o Rainforest Alliance 
- informacje o wielokrotnym pakowaniu produktów 
- informacje o produktach Fair Trade 
- informacje torbach na zakupy wielokrotnego użytku 
 

3.10.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
 

Na ekranie imitującym okno oraz TV  zostanie wyświetlony zapętlony film o długości maksymalnie 4 
minut dostarczony przez Zamawiającego. Do wyświetlania filmu przygotowany zostanie dedykowany 
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player multimedialny, który umożliwi zdalne zarządzanie kontentemu z poziomu systemu zarzadzania 
wystawą.   

Na ekranie wmontowanym w blat kuchni będą się znajdywały dwie aplikacje do wyboru. Główne menu 
aplikacji musi posiadać możliwość wyboru języka- domyślnie polskiego oraz angielskiego. Kolorystyka 
menu głównego korespondować musi z kolorem mebli kuchennych, a w szczególności blatu.  

Pierwsza z aplikacji dotyczyć będzie indywidulanych wyborów konsumpcyjnych człowieka i ich wpływu 
na środowisko naturalne.  W tym celu przygotowany zostanie quiz składający się z 40-stu pytań 
dostarczonych przez Zamawiającego, z których w trakcie indywidualnej rozgrywki algorytm aplikacji 
będzie losował 10.  Do każdego z pytań zostanie przygotowane indywidualne tło aplikacji, 
uwzględniające elementy graficzne ilustrujące dane pytanie. Wszystkie tła muszą się jednak cechować 
wspólną kolorystyką i elementami funkcjonalnymi.  

Po wypełnieniu quizu algorytm aplikacji musi przypisać użytkownikowi jedną z 5 spersonalizowanych 
diagnoz, zaprezentowanych w postaci krótkiego tekstu oraz humorystycznej grafiki. Test zostanie 
przygotowany przez Zamawiającego, grafika leży po stronie Wykonawcy. 

Aplikacja zostanie uzupełniona możliwością wysłania sobie diagnozy na adres e-mail lub wrzucenia jej 
na swojego walla na Facebooku.  

Mechanizm wrzucania diagnozy na Facebooka musi zostać przemyślany w sposób umożliwiający 
maksymalną ochronę prywatności użytkowników. W tym celu  użytkownik nie może logować się na 
swoje konto bezpośrednio na ekranie dotykowym. Aplikacja nie może zapamiętywać ani zapisywać 
adresów e-mail użytkowników. 

Druga z zaprezentowanych na ekranie aplikacji dotyczyć będzie spersonalizowanych eko- przepisów, 
dostosowanych do stylu życia i preferencji danej osoby. W tym celu po przejściu z menu głównego dla 
aplikacji „eko-przepisy” użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na 5 pytań rozstrzygnięcia. Do 
każdego z pytań zostanie przygotowane indywidualne tło aplikacji, uwzględniające elementy graficzne 
ilustrujące dane pytanie. Wszystkie tła muszą się jednak cechować wspólną kolorystyką i elementami 
funkcjonalnymi. Po uzupełnieniu mini-quizu algorytm aplikacji przedstawi użytkownikowi 4 
spersonalizowane przepisy wraz z listami zakupów.  W sumie w aplikacje zostanie zawartych 20 
przepisów, których opracowanie leży po stronie Wykonawcy.  Zaprezentowane przepisy użytkownik 
będzie mógł wysłać sobie na wskazany adres e-mail. Aplikacja nie może zapamiętywać ani zapisywać 
adresów e-mail użytkowników. 

Z poziomu obu aplikacji użytkownik musi mieć możliwość intuicyjnego powrotu do menu głównego  w 
każdym momencie trwania zabawy. 

 

3.11. Człowiek- Segregacja śmieci 
3.11.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko dla najmłodszych w postaci stolika dotykowego o wymiarach maksymalnych 1, 5 metra 
długości, 1 metr szerokości i  wysokości 0,75 m, na którym w formie angażującej gry zostanie 
przybliżona dzieciom tematyka segregowania śmieci. Obudowa stanowiska imitująca 4 zestawione ze 
sobą kosze na śmieci dedykowane 4 typom odpadów: komunalnych, szkle, plastikowi oraz papierowi, 
wykonana zostanie z laminatu. Ekran gry stanowić będzie kolorystyczne uzupełninie barw widocznych 
na obudowie stolika. Nad stolikiem zamontowana zostanie infografika przybliżająca tematykę 
segregowania śmieci- projekt infografiki dostarczy Zamawiający. 
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3.11.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Głównym elementem systemu AV dla tego stanowiska jest 55 calowy dotykowy monitor o 
rozdzielczości natywnej min. 1920x1080 pikseli. Ze względu na charakter stanowiska monitor musi 
posiadać co najmniej 32 punkty dotykowe. Monitor musi pracować w poziomie jako stolik. Należy 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie powierzchni wyświetlacza szybą ochronną i posiadającą 
powłokę antyodblaskową. Aplikacja zainstalowana zostanie na dedykowanym komputerze, 
sprzężonym z monitorem dotykowym. Komputer musi być zainstalowany w zabudowie stolika. 

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń.  

3.11.3. Aranżacja stanowiska 
Szkice maja charakter jedynie podglądowy: 

Rysunek 14: Szkic stanowiska Segregacja śmieci 

 

Stanowisko w postaci aranżacyjnego stolika dotykowego wykonanego zna konstrukcji stalowej 
kotwionej do posadzki. Obudowa wykonana zostanie z laminatu malowanego natryskowo imitować 
będzie 4 zestawione ze sobą kosze na śmieci dedykowane 4 typom odpadów: komunalnych, szkle, 
plastikowi oraz papierowi. Obudowa wykonana w kolorach: czarnym, żółtym, zielonym oraz 
niebieskim. Krawędzie stolika zostaną zaokrąglone, o promieniu minimum 50 mm.  Wokół ekranu 
ramka o szerokości  0, 2 metra wykonana zostanie  z konglomeratu typu Corian o grubości około 12 
mm. Ramka zostanie kolorystycznie dopasowana do kolorów laminatu na obudowie.  

Montaż ekranu oraz aranżacji musi zostać przygotowany w taki sposób, aby umożliwiał wentylacje 
ekranów oraz dostęp serwisowy do ekranu i pozostałych komponentów stolika. 

Na ścianie zostanie zamontowana infografika o przybliżonych wymiarach 2 metrów na 1, 2 metra.  

3.11.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Aplikacja skierowana do najmłodszych gości wystawy, przybliżająca zagadnienie sortowania śmieci. W 
momencie bezczynności na ekranie wyświetlać się będzie animowany, zapętlony wygaszacz ekranu, 
stanowiący równocześnie instrukcję gry. Wygaszacz musi zostać przygotowany w takiej formie, aby nie 
zawierał żadnych tekstów, a wszystkie funkcjonalności zostały wyjaśnione animacją.   

Po dotknięciu ekranu aplikacja przechodzi w tryb gry. Ekran podzielony jest na 4 części, z których każda 
kolorystycznie odpowiada innemu typowi odpadów.  Na każdym rogu ekranów znajduje się także 
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otwór, który stanowi „wrzut” do danego wirtualnego pojemnika na odpady. W trakcie rozgrywki w 
centralnej części ekranu pojawiają się pojedynczo odpady, a zadaniem gracza jest przy pomocy 
dotykowej nawigacji wrzucić je do właściwego pojemnika na śmieci. Niewłaściwie przyporządkowany 
odpad „odbije” się od pojemnika, a na ekranie w postaci piktogramu pojawi się informacja o 
niewłaściwym przyporządkowaniu.  

Właściwe przyporządkowany odpad wpadnie do danego pojemnika na śmieci, a na ekranie w formie 
popupu pojawi się informacja w języku polskim i angielskim przygotowana przez Zamawiającego. 

Wykonawca przygotuje 16 modeli 3D odpadów, uzgodnionych z Zamawiającym, po 4 rodzaje z każdego 
typu odpadów.  

3.12. Człowiek- Twój odcisk ekologiczny 
3.12.1. Tematyka stanowiska 

Stanowisko w postaci pulpitu dotykowego z ekranem 46’ na którym zaprezentowany zostanie quiz 
weryfikujący, jaki odcisk ekologiczny pozostawia użytkownik na planecie Ziemi. Aranżacja stanowiska  
przygotowana zostanie w postaci zielonych ścian imitujących wybrane kształty.  Na przeciwległej 
ścianie w stosunku do pulpitu dotykowego zostanie przygotowana zielona ściana, w której imitowane 
będą kształty kontynentów wykonane z 4 kolorów porostów, przedstawiająca rozkład na świecie 
intensywności oddziaływania danych narodów na planetę. Na dwóch bocznych ścianach stanowiska 
przygotowane zostaną zielone ściany imitujące odciski ludzkiej stopy w kolorze czarnym i zielonym. 
Podłoga pomiędzy pulpitem i zielonymi ścianami stanowić będzie podwyższenie wynoszące około 0,2 
metra,  pokryte imitacją trawy, odgrodzone płotkiem, na które zwiedzający nie będą mogli wchodzić. 

3.12.2. Wykorzystany sprzęt oraz multimedia 
Głównym elementem systemu AV dla tego stanowiska jest 46 calowy dotykowy monitor o 
rozdzielczości natywnej min. 1920x1080 pikseli. Ze względu na charakter stanowiska monitor musi 
posiadać co najmniej 6 punktów dotyku. Monitor musi pracować w poziomie jako stolik. Należy 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie powierzchni wyświetlacza szybą ochronną i posiadającą 
powłokę antyodblaskową. Aplikacja zainstalowana zostanie na dedykowanym komputerze, 
sprzężonym z monitorem dotykowym. Komputer musi być zainstalowany w zabudowie stolika. 

Ze względu na roślinność będącą elementem ekspozycji w wyznaczonym miejscu należy zainstalować 
czujnik wilgotności i temperatury oraz elementy sterujące nawilżaczem sprzężone bezpośrednio z 
centralnym systemem sterowania. Oprogramowanie systemu musi na bieżąco kontrolować parametry 
środowiska i wysyłać informacje na panel technika (lokalny i zdalny) oraz regulować stopień pracy 
nawilżacza powietrza. Przekroczenie norm wilgotności i temperatury musi być także sygnalizowane w 
postaci alarmu do istniejącego w ZOO systemu (poprzez protokół BACNet/IP) oraz dodatkowo za 
pomocą wysyłanego komunikatu poprzez e-mail do zadanych osób.  

Zarówno zabudowane urządzenia jak i oprogramowanie musi współpracować z systemem centralnego 
sterowania w zakresie funkcjonalności bezpiecznego włączania i wyłączania urządzeń, ich 
podstawowych nastaw  oraz diagnostyki. 

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń podano w Specyfikacji Minimalnych Wymagań 
Urządzeń. 

3.12.3. Aranżacja stanowiska 
Przedstawione szkice mają charakter jedynie podglądowy: 

Rysunek 15: Szkic stanowiska Twój odcisk ekologiczny 
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Pulpit dotykowy o przybliżonych wymiarach 1,4m szerokość 1m głębokość, wysokość w przedniej 
części 0,7m, wysokość w tylnej części 1,1m. Dwie wysokość wynikać będą z  
umiejscowienia ekranu dotykowego pod kątem około 40 stopni względem widza. Obudowa zostanie 
wykonana na bazie konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, kotwiona do podłoża. Skorupa 
obudowy zostanie wykonana z laminatu lakierowanego natryskowo na kolor biały.  Kształt obudowy 
powinien być obły, eliptyczny. Górna część obudowy zostanie wykonana z konglomeratu typu Corian 
grubości ok. 12 mm.   

Montaż ekranu oraz aranżacji musi zostać przygotowany w taki sposób, aby umożliwiał wentylację 
ekranów oraz dostęp serwisowy do ekranu i pozostałych komponentów stolika. Pulpit zostanie 
zmontowany na podwyższeniu strefy, w miejscu, gdzie znajduje się imitacja trawy. Projekt pulpitu musi 
zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 

Na ścianach stanowiska zostaną przygotowane  zielone ściany w oparciu o  gotowe moduły montowane 
bezpośrednio do ściany pawilonu.  

Największa ściana o szerokości około 6 metrów przedstawiać będzie widok rozmieszczenia 
kontynentów na planecie, przy czym kontynenty zostaną wykonane z wielokolorowych porostów, 
resztę zaś będzie stanowiła biała ściana stanowiska- nie przewiduje się odwzorowania na ścianie  
akwenów wodnych. Każdy z kontynentów wykonany zostanie w skali. Przewiduje się przedstawienie 
przy wykorzystaniu 4 kolorów porostów- jasno zielonego, ciemno zielonego, czerwonego oraz żółtego 
mapy cieplnej wpływu, jaki dane nacje wywierają na planetę poprzez swój styl życia. Obok zarysu 
kontynentów na ścianie musi się  znaleźć legenda, wykonana także z porostów. Wkład merytoryczny 
niezbędny do opracowania mapy cieplnej dostarczy Zamawiający. Minimalna powierzchnia pokryta 
przez porosty na ścianie musi wynosić 3, 5 metra kwadratowego. 

Na bocznych ścianach  zostaną wykonane z porostów kształty przypominające odcisk ludzkiej stopy w 
orientacji pionowej. Tło będzie stanowiła biała ściana pawilonu. Na jednej ścianie stopa będzie 
wykonana w kolorze zielonym, na drugiej w kolorze białym. Minimalna powierzchnia pokryta przez 
porosty na każdej ze ścian musi wynosić 2, 4 metra kwadratowego. 

Porosty zostaną dostarczone w postaci gotowych paneli o wymaganych kształtach montowanych 
bezpośrednio do ściany pawilonu. Dopuszcza się możliwość farbowania elementów w celu uzyskania 
wymaganego koloru. Wykorzystany porost musi wymagać do przeżycia nie więcej niż 70% wilgotności 
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powietrza. Porost nie może wymagać systemu nawadniania czy nawożenia. Zaproponowany porost 
musi być przystosowany do montażu w pomieszczeniach nie posiadających naturalnego źródła światła. 
Porost nie może wymagać przycinania i musi mieć naturalna grubość mchu nie przekraczającą  50 mm.  
Waga paneli montowanych na ścianie nie może przekroczyć 10 kg/ metr kwadratowy. W celu 
utrzymania prawidłowej wilgotności  powietrza wraz  z systemem zielonych ścian dostarczony zostanie 
profesjonalny nawilżacz powietrza z automatyką, sterowany z poziomu systemu zarzadzania wystawą. 

3.12.4. Aplikacje i animacje multimedialne 
Aplikacja w postaci quizu, którego rozwiązanie daje informacje użytkownikowi o wielkości jego odcisku 
ekologicznego. Pierwszy ekran aplikacji zachęca do wzięcia udziału w quizie, a także musi posiadać 
możliwość wyboru języka- domyślnie polskiego oraz angielskiego.  Aplikacja zawiera zestaw 12 pytań 
przygotowanych przez Zamawiającego,  określających styl życia danej osoby.  Do każdego z pytań 
zostanie przygotowane indywidualne tło aplikacji, uwzględniające elementy graficzne ilustrujące dane 
pytanie. Wszystkie tła muszą się jednak cechować wspólną kolorystyką i elementami funkcjonalnymi.  

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania algorytm aplikacji przypisze użytkownikowi jedną z 4 
diagnoz w postaci tekstu i grafiki, określającą wielkość jego odcisku ekologicznego, jaki pozostawia on 
na Ziemi. Diagnoza zostanie uzupełniona trzema  spersonalizowanymi zdjęciami ilustrującymi wpływ 
takiego stylu życia, jaki prezentuje odpowiadający na pytania, na środowisko. Dodatkowo diagnoza 
zostanie opatrzona humorystycznym indiańskim imieniem dla danego stylu życia, które przygotuje 
Wykonawca. Zdjęcia oraz tekst diagnozy przygotuje Zamawiający 

Dodatkowo  diagnozę użytkownik będzie mógł wysłać sobie na wskazany adres e-mail. Aplikacja nie 
może zapamiętywać ani zapisywać adresów e-mail użytkowników. 

Z poziomu aplikacji użytkownik musi mieć możliwość intuicyjnego powrotu do menu głównego  w 
każdym momencie trwania zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wizualizacje wystawy 
 

Wszystkie wizualizacje maja charakter jedynie podglądowy, stanowiska przedstawione są w sposób 
schematyczny i uproszczony. 

Rysunek 16: Wizualizacja wnętrza igloo. 



49 
 

 

 

Rysunek 17: Wizualizacja strefy Bioróżnorodność 1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 18: Wizualizacja strefy Bioróżnorodność 2. 
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Rysunek 19: Wizualizacja strefy Bioróżnorodność  oraz strefy Klimat. 

 

 

 

 

 

Rysunek 20: Wizualizacja strefy Klimat. 
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Rysunek 21: Wizualizacja strefy Człowiek 1. 

 

 

 

 

Rysunek 22: Wizualizacja strefy Człowiek 2. 
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5. Scenariusz zwiedzania wystawy 
Rozmieszczenie stref, stanowisk oraz sposób rozplanowania ciągów komunikacyjnych sugeruje 
odwiedzającym liniowe zwiedzanie wystawy. Taki sposób nie jest jednak narzucony gościom ani ze 
względów merytorycznych, ani komunikacyjnych, zatem mogą oni indywidulanie ustalać własną 
kolejność zwiedzania stanowisk na wystawie, zgodnie z osobistymi preferencjami oraz aktualnym 
obłożeniem  stanowisk dydaktycznych. 

Idealny scenariusz zwiedzania zakłada przejście zwiedzającego przez wystawę w następującej 
kolejności odwiedzania: 

1. Wejście do pawilonu 
2. Strefa Centralna 
3. Bioróżnorodność 
4. Człowiek 
5. Klimat 
6. Wyjście z pawilonu 

Wchodząc do pawilonu odwiedzający zawsze musi rozpocząć zwiedzanie od Strefy Centralnej- do niej 
prowadzi wejście do pawilonu i w niej znajduje się wyjście prowadzące do pozostałych stref na 
wystawie. Tutaj zwiedzający ma dowolność, czy rozpocznie od Ekranu informacyjnego, czy też Kuli wraz 
z kompletem lornetek. 

Jedyne wyjście ze Strefy Centralnej powadzi bezpośrednio do strefy Bioróżnorodność, gdzie zwiedzanie 
rozpoczyna się od stanowiska Jaskinia Lodowa. Konstrukcja igloo umożliwia jednak wyposażenie strefy 
w dodatkowe wyjście po stronie strefy Klimat na przeciwko stanowiska Wielowiekowe lodowce. 
Odradza się jednak taki zabieg, gdyż w takim układzie zwiedzający wychodzić będę niemal 
bezpośrednio na wyjście z całego pawilonu, co skutkować może jego przedwczesnym opuszczeniem 
wystawy, bez wcześniejszego zapoznania się z stanowiskami ze strefy Bioróżnorodność i Człowiek.    

W strefie Bioróżnorodność nie zostanie wydzielone wejście do strefy Klimat, zwiedzający będzie zatem 
mógł płynnie przejść miedzy strefami, które usytuowane zostały w jednym pomieszczeniu.  

W strefie Klimat znajdować się będzie oddzielone blokami aranżacyjnego lodu wejście do strefy 
Człowiek, która znajdować się będzie w osobnym pomieszczeniu wystawy.  

Wyjście z wystawy usytuowane zostanie w strefie Klimat, tuż przy stanowisku Topnienie lodowców. 
Taka lokalizacja umożliwi zwiedzającym przejście przez całą wystawę , nim dotrą do drzwi wyjściowych.  

Maksymalna liczba zwiedzających na wystawie wynosi 60 osób. 

Przy zachowaniu dyscypliny zwiedzania czas pobytu widza na wystawie nie powinien przekroczyć 45 
minut. Przeciętny czas zwiedzania nie powinien przekroczyć 30 minut.  

Wejście do pawilonu nie jest biletowane, w pomieszczeniu nie znajduje się szatnia ani toalety. 
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7. Koncepcja zliczania zwiedzających wystawę  
 

Dla potrzeb statystycznych pawilon wystawienniczy należy wyposażyć w system zliczania 
zwiedzających na wejściu i wyjściu z pawilonu. System zliczania ma umożliwiać zwiedzanie wystawy 
przez osoby niepełnosprawne na wózkach. Wykonanie systemu zliczania zamawiający dopuszcza 
zrealizować zarówno za pomocą elementów mechanicznych takich jak bramki jak również za pomocą 
elementów elektronicznych.  

Skład systemu zliczania: 

 Terminal wejściowy 
 Terminal wyjściowy 
 Stację zarządzającą z oprogramowaniem do zliczania odwiedzających  
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8. Specyfikacja minimalnych wymagań urządzeń multimedialnych 
0. Budynek 

 

WZMACNIACZ AUDIO (2 sztuki) 
Ilość niezależnych kanałów 2 
Moc min. 120W (na kanał, 70/100V) 
Charakterystyka 
częstotliwościowa 

min. 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) 

Czułość wejścia 1.4VRMS 
Współczynnik zawartości 
harmonicznych (THD) 

Mniejszy niż0.6% (20 Hz – 20 kHz) 

Współczynnik sygnału do szumu  Większy niż 99 dB 
Impedancja wejścia min. 20 kΩ 
Maksymalny poziom wejściowy max. +23 dBu 
Regulacja tonalna  niezależne potencjometry dla każdego kanału 

zakres dla tonów niskich: min. ±9 dB (100Hz) 
zakres dla tonów wysokich: min. ±9 dB (100Hz) 

Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz 
Minimalna impedancja 
obciążenia 

min. 40 Ω (70V) 
min. 80 Ω (100V) 

Wymagane montaż w szafie sprzętowej typu RACK 19”  
 

CYFROWA MATRYCA AUDIO (1 sztuka) 
Ilość wejść sygnałowych min. 4 (2 wejścia liniowe, 2 wejścia mikrofonowo-liniowe) 
Ilość wyjść sygnałowych min. 4 (symetryczne) 
Czułość wejścia liniowego regulowana w zakresie min. 0 dBV - -5 dBV 
Złącze wejścia liniowego RCA (F) 
Czułość wejścia mikrofonowego regulowana w zakresie min. -19 dBV - -48 dBV 
Przetwornik A/D i D/A 24bit/48kHz 
Charakterystyka 
częstotliwościowa 

min. 12 Hz – 19 kHz (+0 dB/-0.5 dB) 

Współczynnik zawartości 
harmonicznych (THD) 

Mniejszy niż 0.7% 

Separacja kanałów Większa niż 89 dB (20 Hz – 20 kHz) 
EQ (kanały wyjściowe) - 10 pasm (31, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz) 

- regulowany parametr Q 

ZESTAW GŁOŚNIKOWY PODWIESZANY (16 sztuk) 
Typ zestawu głośnikowego sufitowy głośnik koaksjalny, szerokopasmowy, dwudrożny 
Tryb pracy 70V/100V 
Zakres częstotliwości min. 83 Hz – 19 kHz (±5dB) 
Odczepy transformatora: 
- 70V 
- 100V 

 
60W, 30W, 15W, 7.5W 
60W, 30W, 15W 

Efektywność (1W/1m) min. 93dB (125 Hz – 12.5 kHz 1/3 oktawy) 
Dyspersja mieszcząca się w zakresie 120o-130o stożkowo  

(500 Hz – 6 kHz) 
Częstotliwość podziału zwrotnicy 1.2 kHz 
Złącza dwu-stykowe typu Phoenix 
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- regulowane wzmocnienie w zakresie min. -9 dB - +9 dB ze 
skokiem max. 0.2 dB 

Zasilanie 100-240V AC, 50/60 Hz 
Wymagane - montaż w szafie sprzętowej typu RACK 19” 

- funkcja DUCKER 
- możliwość podłączenia dedykowanej klawiatury sterującej w 
zakresie zmiany poziomu wejściowego, zmiany poziomu 
wyjściowego, wyboru wejścia, przywołania predefiniowanej 
konfiguracji 

 

PLAYER AUDIO MP3 (1 sztuka) 
Ilość wejść sygnałowych min. 1 (symetryczne, stereo) 
Ilość wyjść sygnałowych min. 1 (symetryczne, stereo) 
Ilość wejść sterujących min. 5 (optoizolowane) 
Ilość wyjść sterujących min. 1 (relay, programowalne) 
Możliwość sterowania pracą 
urządzenia z zewnętrznego 
systemu 

RS232 

Rodzaj pamięci Compact Flash 
Obsługiwana wielkość pamięci min. 1 GB 
Obsługiwane formaty plików MP3 (MPEG1 layer 3, 64-160 Kbps) 
Charakterystyka 
częstotliwościowa 

min. 22 Hz – 19 kHz (±3 dB) 

Zasilanie 230V AC 
Wymagane - montaż w szafie sprzętowej typu RACK 19” 

- tworzenie harmonogramów dziennych, tygodniowych 
- tworzenie playlisty plików 
- możliwość wyzwalania playlist przy użyciu wejść sterujących 

 

 

ZESTAW MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO z NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM( 1 sztuka) 
Zakres częstotliwości min. 520 – 860 MHz 
Liczba częstotliwości nośnych max. 1680 
Szerokość pasma roboczego 42 MHz 
Dewiacja szczytowa ±48 kHz 
Pasmo przenoszenia min. 85 Hz – 17.5 kHz 
Rodzaj kompandera HDX 
Stosunek sygnału do szumu >108 dBA 
THD <1% 
Złącze antenowe 2x BNC (50 Ohm) 
Złącze audio XLR (zbalansowane) 

Jack 6.3mm (niezbalansowane) 
Wymiary odbiornika max. 215x205x45 mm 
Waga odbiornika max. 1 kg 
Moc wyjściowa nadajnika min. 28 mW 
Czas pracy nadajnika min. 7.5 h 
Rodzaj przetwornika dynamiczny 
Charakterystyka kardioidalna 
Czułość AF 2.1 mV/Pa 
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Wymagane - zestaw wyposażony w dedykowany splitter antenowy tego 
samego producenta 
- zestaw wyposażony w dwie dedykowane anteny tego 
samego producenta 
- odbiornik montowany w szafie sprzętowej typu RACK 19” 
- funkcja automatycznego skanowania pasma 
- bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika 
- odczyt informacji o stanie baterii na nadajniku i odbiorniku 

 

JEDNOSTKA GŁÓWNA SYSTEMU STEROWANIA (1 sztuka) 
Pamięć SDRAM: 512 MB, Flash: 4 GB, slot kart z możliwością 

rozbudowy do 32 GB wykorzystując karty SD i SDHC, 
zewnętrzny dysk wspiera dyski USN do 1 TB 

Ethernet 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half duplex, static IP or 
DHCP/DNS, SSL, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, 
wbudowany web serwer 

Złącza 3x dwukierunkowy porty RS-232/422/485 (3x DB9 męski), 8x 
wyjściowych portów IR (8x 2-pin 3.5mm), 8 portów I/O (9-pin 
3.5mm), 8 przekażników (8-pin 3.5mm), LAN, magistrala 
systemowa NET (4-pin 5mm) 

Zasilanie 24V DC (w zestawie zasilacz) 
Pobór mocy 24W (1 A) 
Temperatura pracy 5° - 45°C 
Obudowa do montażu w szafie sprzętowej typu RACK 19”, czarna, 

metalowa, wysokość 1U 
Wymagane - BACnet/IP 

- aplikacja na dowolny komputer oraz iPad, pozwalająca na 
monitorowanie poboru mocy urządzeń systemu AV 

 

NAŚCIENNA KLAWIATURA STERUJĄCA (2 sztuki) 
Możliwe konfiguracje przycisków 4, 5, 6, 8, 9, 12 
Ilość programowalnych diod min. 12 
Złącza - do podłączenia do jednostki sterującej  

- min. 2x wejście bezpotencjałowe 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- zintegrowany fotosensor 
- w zestawie z klawiaturą znajdują się: 2x paski przycisków 
małych (po 6 przycisków), 2x paski przycisków średnich (po 3 
przyciski), 2x paski przycisków dużych (po 2 przyciski) 

 

PANEL PRZENOŚNY SYSTEMU STEROWANIA (1 sztuka) 
Pamięć wewnętrzna min. 16 GB 
Ekran IPS z podświetleniem LED (multi-touch) 
Przekątna ekranu min. 9.7” 
Rozdzielczość min. 2045x1534 pikseli (min. 260 ppi) 
Architektura procesora 64-bit 
Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) (2,4 GHz i 5 GHz) 

- Bluetooth 4.0 
Pasmo przenoszenia min. 21 Hz – 19 kHz 
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Obsługiwane formaty audio AAC (8 - 320 Kb/s), HE-AAC, MP3 (8 - 320 Kb/s), MP3 VBR, 
Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX i 
AAX+), AIFF i WAV 

Obsługiwane formaty wideo H.264 (1080p  60 kl/s, MPEG-4 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 
30 kl/s, Motion JPEG (M-JPEG) 35 Mb/s, 1280 na 720 pikseli, 
30 kl/s 

Wyjście wideo 1080p 
Typ baterii litowo-polimerowa 
Pojemność baterii min. 27 Wh 
Temperatura eksploatacji min. 0oC – 34oC 
Wilgotność względna min. 5% - 94% 
Czas pracy na zasilaniu 
bateryjnym 

min. 9.5 h 

Wymagane - powłoka odporna na odciski palców 
- powłoka antyodblaskowa 
- pełna laminacja wyświetlacza 
- czytnik linii papilarnych 
- możliwość konfiguracji maksymalnego poziomu głośności 
- czujnik oświetlenia zewnętrznego 
- zasilacz w zestawie 

 

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY (ilość do ustalenia na etapie projektu wykonawczego) 
Ilość przekaźników min. 8 
Maksymalne obciążenie dla 
opraw świetlówkowych na kanał 

5A 

Maksymalne obciążenie dla 
opraw żarowych na kanał 

10A 

Maksymalne obciążenie 
rezystancyjne 

16A 

Zasilanie 24V DC 
Szerokość max. 9 modułów DIN 
Typ montażu na szynę DIN 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- możliwość konfiguracji poprzez panel frontowy lub 
oprogramowanie 
- możliwość resetowania wewnętrznego procesora 
- wskaźniki LED informujące o stanie każdego kanału, 
komunikacji oraz zasilaniu 

 

CZUJNIK OBECNOŚCI (2 sztuki) 
Zasięg: 
- obszar 
- kąt 

 
- min. 1000 ft2 
- 360o 

Zasilanie 24V DC 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- min. dwie techonologie detekcji 
- regulowane opóźnienie wyłączania w zakresie min. 30s – 
30min 
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MODUŁ CZUJNIKA OBECNOŚCI (2 sztuki) 
Komunikacja port magistrali systemowej 
Zasilanie poprzez port magistrali systemowej 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- urządzenie dedykowane do czujnika obecności 

 

ZASILACZ SYSTEMOWY (ilość do ustalenia na etapie projektu wykonawczego) 
Ilość portów magistrali 
systemowej 

min. 3 

Moc wyjściowa Minimum 50W 
Pobór mocy max. 50W 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- montaż na szynie DIN 

 

CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI (1 sztuka) 
Zakres pomiarowy dla: 
- temperatury wewnętrznej 
- temperatury zewnętrznej 

 
min. -17oC – 42oC 
min. -29oC – 48oC 

Zakres pomiaru wilgotności min. 0% - 100% RH 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
 

ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY (ilość do ustalenia na etapie projektu wykonawczego) 
Ilość kanałów min. 4 
Maksymalne obciążenie na kanał - min. 600W (120V AC) 

- min. 1150W (230V AC) 
- min. 1200W (240V) 

Maksymalne obciążenie - min. 1200W (120V AC) 
- min. 2300W (230V AC) 
- 2400W (240V AC) 

Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 
systemu sterowania 

 

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH (ilość do ustalenia na etapie projektu 
wykonawczego) 

Ilość kanałów min. 2 
Ilość portów magistrali 
systemowej 

min. 2 

Szerokość max. 6 modułów DIN 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- możliwość zresetowania wewnętrznego procesora 
- wskaźniki LED informujące o stanie każdego kanału, 
komunikacji oraz zasilaniu 
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SZAFA SPRZĘTOWA (1 sztuka) 
Wysokość szafy min. 32U 
Głębokość szafy max. 835 mm (zamknięta) 
Typ do montażu urządzeń o szerokości 19” 
Wymagane - wysuwany do przodu i obracany o 90o stelaż montażu 

urządzeń 
- w komplecie akcesoria (śruby do montażu urządzeń, panele 
maskujące, panel wentylacyjny wyposażony w min. 4 
wentylatory 
- wszystkie akcesoria tego samego producenta co szafa 
sprzętowa 
- drzwi szklane, przeźroczyste 
- drzwi zamykane na kluczyk 
- możliwość wypoziomowania szafy 

 

 

1. Iglo wraz z kompletem lornetek 

MONITOR LORNETKI (4 sztuki) 
Przekątna ekranu 10.1” 
Format 16:9 
Rozmiar piksela max. 0.22x0.22 mm 
Czas reakcji max. 21 ms 
Kąty widzenia min. 135ox105o 
Jasność min. 240 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 450:1 
Rodzaj podświetlenia LED 
Wejścia wideo HDMI, VGA, DVI 
Wymiary: 
- wysokość 
- szerokość 
-głębokość 

 
max. 198 mm 
max. 275 mm 
max. 50 mm 

 

KOMPUTER LORNETKI (4 sztuki) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
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Zasilacz min. 540W 
Karta wejściowa sygnałów wideo - min. 1x wejście HDMI 

- PCI-E 
Parametry przyjmowanego 
sygnału wideo 

1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p (kompatybilna z kamerą) 

  
  
  
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

KAMERA + OBIEKTYW (4 sztuki) 
Zasilanie 5V DC 
Sensor obrazu MOS 1/2.33 Full HD 
Wyjścia wideo HDMI 
Wejście sterowania LAN (RJ45) 
Format sygnału wyjściowego 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 
Szybkość migawki min. 1/50 – 1/12000 
Zoom min. 4x 
Optymalna wartość oświetlenia max. 1 400 lx 
Minimalna wartość oświetlenia min. 20 lx 
  
  
Wymagane - wbudowany mikrofon 

- sterowanie pracą urządzenia poprzez port LAN 
- funkcja automatycznego rozpoznawania połączenia LAN 
(straight/cross) 

 

2. Ekran informacyjny 

ZESTAW GŁOŚNIKOWY KIERUNKOWY (1 sztuka) 
SPLMAX min. 89 dB 
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne 

Mniejsze niż6% 

Zasilanie 24V/1A (zasilacz zewnętrzny) 
Złącze audio typu EUROBLOCK (zbalansowany/niezbalansowany) 
Wymagane - dioda sygnalizująca ON/OFF 

 

 

ŚCIANA GRAFICZNA WRAZ Z PROCESOREM ZARZĄDZAJĄCYM (1 sztuka) 
Technologia DLP wstecznej projekcji ze źródłem światła LED 
Wymiary całkowite 2448x612x260 mm (z możliwością przebudowy) 
Wymiary pojedynczego modułu max. 408x306x260 mm 
Rozdzielczość natywna dla całej 
ściany graficznej 

min. 4320x1080 pikseli 

Rozdzielczość natywna 
pojedynczego modułu 

min. 720x540 pikseli 

Zakres temperatury barwowej 3200-9600 K 
Rozmiar piksela max. 0.567x0.567 mm 
Jasność pojedynczego modułu min. 600 cd/m2 
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Technologia wyświetlania DLP 0.55” SVGA 
Żywotność pojedynczego modułu min. 65 000 h 
Zakres odświeżania 0.47 – 0.63 Hz 
Wymagane - w zestawie znajduje się zewnętrzny procesor zarządzający 

ścianą graficzną (wyposażony w złącze DVI SL, Ethernet 
obsługujący protokół SNMP, port Serial) 
- ekran wyposażony w port DisplayPort z możliwością 
dystrybucji sygnału w całym zestawie w układzie Daisy Chain 
- możliwość zarządzania ścianą graficzną z poziomu procesora 
poprzez indywidualny adres IP w zakresie kalibracji 
kolorystycznej, kalibracji parametrów obrazu (jasność, 
kontrast), zmiany rozdzielczości, temperatury barwowej oraz 
zakresu odświeżania 
- procesor umożliwia również graficzny podgląd pojedynczych 
modułów ściany 
- funkcja automatycznej kalibracji ściany graficznej w zakresie 
temperatury barwowej, kontrastu i jasności 
- możliwość przeprowadzenia pełnej interwencji serwisowej w 
zakresie naprawy lub wymiany pojedynczego ekranu bez 
konieczności demontażu całości ściany 
- możliwość rozbudowy i przebudowy ściany graficznej przy 
zachowaniu parametrów i funkcjonalności w zależności od 
potrzeb Zamawiającego 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura  64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - PCI-E 

- min. 6x wyjść DVI Single Link (za pomocą adaptera 
załączonego w zestawie) 
- aktywne chłodzenie 
- maksymalna rozdzielczość 4096x2160 pikseli 
- pamięć min. 2 GB GDDR5 
- GPU AMD 
- wspierane standardy: OpenGL 4.4, DirectX 11.2, OpenCL 1.2 

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - oprogramowanie umożliwiające dowolny podział 

powierzchni ekranu pod względem wyświetlanej treści 
- Windows 8.1 Pro  
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3. Jaskinia lodowa 

PROJEKTOR + OBIEKTYW (1 sztuka) 
Technologia projekcji trzy panele LCD 
Źródło światła dioda laserowa 
Rozmiar ekranu (przekątna) min. 45” – 570” 
Natężenie światła min. 6900 lm 
Współczynnik kontrastu min. 7900:1 
Rozdzielczość natywna 1920x1200 pikseli 
System koloru NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 
Korekcja zniekształceń 
trapezowych: 
- pion 
- poziom 

 
 
regulowana w zakresie min. ±27o 
regulowana w zakresie min. ±27o 

Wejścia sygnałowe VGA, DVI-D (obsługa HDCP), HDMI, S-Video, gniazdo adaptera, 
5BNC, VIDEO 

Wyjścia sygnałowe MONITOR (VGA) 
Wejścia sygnału sterującego LAN, RS232 
Pobór mocy w trybie czuwania max. 0.6 W  
Zasilanie  100-240V AC, 50/60 Hz 
Współczynnik projekcji obiektywu min. 0.69-0.79:1 
Wymagane - możliwość montażu projektora w zakresie 360o w pionie jak i 

w poziomie 
 

EKRAN PROJEKCYJNY (1 sztuka) 
Rozmiar powierzchni projekcyjnej 200x125 cm 
Proporcje ekranu 16:10 
Promień gięcia ekranu min. 1280 cm 
Rodzaj projekcji przednia  
Współczynnik gain min. 1.0 
Kąt widzenia min. 158o 
gr/MQ min. 575 gr 
Grubość materiału max. 0.42 mm 
Certyfikat trudnopalności B1 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  
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- min. 2 GB j pamięci GDDR5 
-  

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

4. Diorama z ogonem wieloryba 

Brak 

5. Twój wybór 

MONITOR WĄSKORAMKOWY (2 sztuki) 
Rodzaj panelu S-PVA TFT (podświetlenie LED) 
Przekątna ekranu 46” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 490 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3400:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 9 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 (24 Hz); 3840x2160 (24/30 Hz); 1920x1080; 

1600x1200; 1360x768; 1280x1024; 1280x768; 1080i; 1080p; 
1024x768; 800x600; 720p (50/60 Hz); 640x480; 576p (50 Hz); 
480p (60 Hz) 

Wejścia sygnałowe VGA, DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 230 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1030 mm 
max. 580 mm 
max. 120 mm 

Odległość pomiędzy dwoma 
sąsiednimi ekranami 

max. 6 mm 

Dodatkowo - slot OPS 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

NAKŁADKA DOTYKOWA NA MONITORY WĄSKORAMKOWE (1 sztuka) 
Grubość szkła min. 6mm (z powłoką antyrefleksyjną) 
Ilość punktów dotyku min. 32 
Technologia dotyku infrared 
Wymagana siła nacisku zerowa 
Wytrzymałość dotyku nieograniczona 
Szybkość wykrywania dotyku max. 12 ms 
Komunikacja USB 
Częstotliwość próbkowania min. 195 FPS 
Dokładność dotyku min. 2.7 mm 
Wymiary:  
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- wysokość 
- szerokość 
- grubość 

max. 680 mm 
max. 2145 mm 
max. 20 mm 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 2x wyjście DVI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
 

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

6. Zwierzęta polarne 

MONITOR DOTYKOWY (1 sztuka) 
Technologia dotykowa Infrared True Multi-Touch 
Powłoka zabezpieczająca szkło hartowane (min. 4 mm) 
Ilość punktów dotyku 
wykrywanych jednocześnie 

min. 31 

Komunikacja USB 
Szybkość reakcji max. 12 ms 
Trwałość dotyku nieograniczona 
Siła aktywacji dotyku zerowa 
Dokładność dotyku max. ±1.5 mm 
Rodzaj panelu AMVA3 (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 46” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 490 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 7 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 

1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 
1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p 
(50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
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Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 208 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1095 mm 
max. 627 mm 
max. 62 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
-  

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 
7. Migracje ludów autochtonicznych 

MONITOR DOTYKOWY (2 sztuki) 
Technologia dotykowa Infrared True Multi-Touch 
Powłoka zabezpieczająca szkło hartowane (min. 4 mm) 
Ilość punktów dotyku 
wykrywanych jednocześnie 

min. 2 

Komunikacja USB 
Szybkość reakcji max. 12 ms 
Trwałość dotyku nieograniczona 
Siła aktywacji dotyku zerowa 
Dokładność dotyku max. ±1.5 mm 
Rodzaj panelu S-IPS (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 31.5” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 440 cd/m2 
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Współczynnik kontrastu min. 1250:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 9 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080i (59.94/60); 1920x1080p (59.94/60); 1920x1080p 

(50); 1920x1080p (23.97/24); 1920x1080p (25); 1920x1080p 
(29.97/30); 1280x720p (50); 720x576p (50); 720x480p 
(59.94/60)  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 160 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 788 mm 
max. 477 mm 
max. 88 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

KOMPUTER (2 sztuki) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
 

Zasilacz min. 540W 
Karta wejściowa sygnałów wideo - min. 1x wejście HDMI 

- PCI-E 
Parametry przyjmowanego 
sygnału wideo 

1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p (kompatybilna z kamerą) 

Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 
 

KAMERA + OBIEKTYW (2 sztuki) 
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Zasilanie 5V DC 
Sensor obrazu MOS 1/2.33 Full HD 
Wyjścia wideo HDMI 
Wejście sterowania LAN (RJ45) 
Format sygnału wyjściowego 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 
Szybkość migawki min. 1/50 – 1/12000 
Zoom min. 4x 
Optymalna wartość oświetlenia max. 1 400 lx 
Minimalna wartość oświetlenia min. 20 lx 
Wymagane - wbudowany mikrofon 

- sterowanie pracą urządzenia poprzez port LAN 
- funkcja automatycznego rozpoznawania połączenia LAN 
(straight/cross) 

 

8. Wielowiekowe lodowce 

MONITOR (1 sztuka) 
Rodzaj panelu AMVA3 (krawędziowe podświetlenie LED) 
Przekątna ekranu 65” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 440 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 9 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080i (59.94/60); 1920x1080i (50); 1920x1080p 

(59.94/60); 1920x1080p (50); 1920x1080p (23.97/24); 
1920x1080p (25); 1920x1080p (29.97/30); 1280x720p 
(59.94/60); 1280x720p (50); 720x576p (50); 720x480p 
(59.94/60) 

Wejścia sygnałowe VGA, DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 365 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1545 mm 
max. 910 mm 
max. 89 mm 

Dodatkowo - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
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Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
- 

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

ZESTAW GŁOŚNIKOWY KIERUNKOWY (1 sztuka) 
SPLMAX min. 89 dB 
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne 

<6% 

Zasilanie 24V/1A (zasilacz zewnętrzny) 
Złącze audio typu EUROBLOCK (zbalansowany/niezbalansowany) 
Wymagane - dioda sygnalizująca ON/OFF 

 

9. Topnienie lodowców 

PROJEKTOR + OBIEKTYW (1 sztuka) 
Technologia projekcji trzy panele LCD 
Źródło światła dioda laserowa 
Rozmiar ekranu (przekątna) min. 45” – 570” 
Natężenie światła min. 6900 lm 
Współczynnik kontrastu min. 7900:1 
Rozdzielczość natywna 1920x1200 pikseli 
System koloru NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 
Korekcja zniekształceń 
trapezowych: 
- pion 
- poziom 

 
 
regulowana w zakresie min. ±27o 
regulowana w zakresie min. ±27o 

Wejścia sygnałowe VGA, DVI-D (obsługa HDCP), HDMI, S-Video, gniazdo adaptera, 
5BNC, VIDEO 

Wyjścia sygnałowe MONITOR (VGA) 
Wejścia sygnału sterującego LAN, RS232 
Pobór mocy w trybie czuwania max. 0.6 W  
Zasilanie  100-240V AC, 50/60 Hz 
Współczynnik projekcji obiektywu min. 0.69-0.79:1 
Wymagane - możliwość montażu projektora w zakresie 360o w pionie jak i 

w poziomie 
 

EKRAN DO PROJEKCJI TYLNEJ (1 sztuka) 
Typ projekcji tylna 
Proporcje obrazu 16:10 
Rozmiar powierzchni projekcyjnej min. 290x178 cm 
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Wymagane - ekran wykonany w technologii zapewniającej sztywność 
konstrukcji (niewrażliwa na ruchy powietrza w pomieszczeniu) 

 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB j pamięci GDDR5 
 

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

ZESTAW GŁOŚNIKOWY KIERUNKOWY (1 sztuka) 
SPLMAX min. 89 dB 
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne 

<6% 

Zasilanie 24V/1A (zasilacz zewnętrzny) 
Złącze audio typu EUROBLOCK (zbalansowany/niezbalansowany) 
Wymagane - dioda sygnalizująca ON/OFF 

 

10. Kuchnia pasywna 

MONITOR DOTYKOWY (1 sztuki) 
Technologia dotykowa Infrared True Multi-Touch 
Powłoka zabezpieczająca szkło hartowane (min. 4 mm) 
Ilość punktów dotyku 
wykrywanych jednocześnie 

min. 6 

Komunikacja USB 
Szybkość reakcji max. 12 ms 
Trwałość dotyku nieograniczona 
Siła aktywacji dotyku zerowa 
Dokładność dotyku max. ±1.5 mm 
Rodzaj panelu AMVA3 (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 46” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 490 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
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Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 7 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 

1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 
1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p 
(50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 208 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1095 mm 
max. 627 mm 
max. 62 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

MONITOR (1 sztuka) 
Rodzaj panelu AMVA3 (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 55” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 440 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 7 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080i (59.94/60); 1920x1080p (59.94/60); 1920x1080p 

(50); 1920x1080p (23.97/24); 1920x1080p (25); 1920x1080p 
(29.97/30); 1280x720p (50); 720x576p (50); 720x480p 
(59.94/60)  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 208 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1290 mm 
max. 756 mm 
max. 77 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
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- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

TELEWIZOR (1 sztuka) 
Przekątna ekranu 32” 
Proporcje obrazu 16:9 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 
Głośniki min. 2x 10W 
Wejścia sygnałowe HDMI (min. 3x), LAN,  
Zasilanie 220-240V AC, 50/60 Hz 
Pobór mocy max. 73W 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 725 mm 
max. 470 mm 
max. 68 mm 

Wymagane - dedykowany uchwyt montażowy 
 

PLAYER AUDIO (3 sztuki) 
Zasilanie 12-24V DC 
Ilość wejść multifunkcyjnych min. 6 
Wyjścia audio  2x 20W (wbudowany wzmacniacz) 
Klasa wzmacniacza D 
Możliwość sterowania z 
zewnętrznego systemu 

RS-485 

Wejście audio stereo 
Pamięć wewnętrzna min. 1 GB (za pomocą kart pamięci) 
Charakterystyka 
częstotliwościowa 

min. 20 Hz – 20 kHz 

Obsługiwany format audio MPEG layer 3 (64 – 160 kbps) 
Stosunek sygnału do szumu Większy niż  89 dB 
THD Mniejszy niż 0.1% 
Wymagane: - na obudowie diody sygnalizujące stan zasilania, tryb pracy 

- możliwość zapisywania parametrów poziomu sygnału 
wejściowego, poziomu sygnału wyjściowego 
- oddzielna regulacja tonów niskich i wysokich 
- automatyczne wyciszanie źródła zewnętrznego 
- przyciski do sterowania pracą urządzenia 
- solidna, metalowa obudowa 
- możliwość tworzenia playlist 
- możliwość tworzenia harmonogramów 
- możliwość sterowania pracą urządzenia (odtwarzania plików) 
za pomocą wejść multifunkcyjnych 

 

KOMPUTER (3 sztuki) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
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Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
-  

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

11. Segregacja śmieci 

MONITOR DOTYKOWY (1 sztuka) 
Technologia dotykowa Infrared True Multi-Touch 
Powłoka zabezpieczająca szkło hartowane (min. 4 mm) 
Ilość punktów dotyku 
wykrywanych jednocześnie 

min. 32 

Komunikacja USB 
Szybkość reakcji max. 12 ms 
Trwałość dotyku nieograniczona 
Siła aktywacji dotyku zerowa 
Dokładność dotyku max. ±1.5 mm 
Rodzaj panelu AMVA3 (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 55” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 440 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 7 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920x1080i (59.94/60); 1920x1080p (59.94/60); 1920x1080p 

(50); 1920x1080p (23.97/24); 1920x1080p (25); 1920x1080p 
(29.97/30); 1280x720p (50); 720x576p (50); 720x480p 
(59.94/60)  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 208 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1290 mm 
max. 756 mm 
max. 77 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
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- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
-  

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

12. Twój odcisk ekologiczny 

MONITOR DOTYKOWY (1 sztuki) 
Technologia dotykowa Infrared True Multi-Touch 
Powłoka zabezpieczająca szkło hartowane (min. 4 mm) 
Ilość punktów dotyku 
wykrywanych jednocześnie 

min. 6 

Komunikacja USB 
Szybkość reakcji max. 12 ms 
Trwałość dotyku nieograniczona 
Siła aktywacji dotyku zerowa 
Dokładność dotyku max. ±1.5 mm 
Rodzaj panelu AMVA3 (podświetlenie LED, krawędziowe) 
Przekątna ekranu 46” 
Proporcje obrazu 16:9 
Jasność maksymalna min. 490 cd/m2 
Współczynnik kontrastu min. 3900:1 
Kąty widzenia (pion/poziom) min. 175o/175o 
Czas reakcji max. 7 ms 
Obsługiwana orientacja obrazu pionowa, pozioma 
Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli (60 Hz) 
Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 

1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 
1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p 
(50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9  

Wejścia sygnałowe DisplayPort, DVI-D, HDMI, Jack 3.5mm 
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Wejścia sterowania LAN, RS232 
Pobór mocy max. 208 W 
Godziny pracy 16/7 
Wymiary: 
- szerokość 
- wysokość 
- głębokość 

 
max. 1095 mm 
max. 627 mm 
max. 62 mm 

Wymagane - slot opcji 
- oprogramowanie do sterowania poprzez sieć LAN 
- czujnik światła  
- możliwość uszczelnienia frontu ekranu dotykowego 
- możliwość zastosowania filtrów IR umożliwiających działanie 
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natężeniu światła 
- dedykowany uchwyt montażowy 

 

KOMPUTER (1 sztuka) 
Procesor Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU 

Mark z dnia 09.01.2015 komputer wyposażony w technologię 
umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez 
sieć LAN 

Architektura 64bit 
Pamięć RAM min. 12 GB 
Płyta główna - wyposażona w technologię Vpro 

- min. 2x PCI-E 
- min. 1x LAN 10/100/1000 Mbps 

Typ pamięci wewnętrznej dysk SSD 
Wejścia USB - min. 2x USB 2.0 

- min. 1x USB 3.0 
Rozmiar pamięci wewnętrznej min. 220 GB 
Karta graficzna - min. 1x wyjście HDMI  

- min. 2 GB pamięci GDDR5 
-  

Zasilacz min. 540W 
Wymagane - Windows 8.1 Pro 64bit 

 

WZBUDNIK AUDIO (3 sztuki) 
Tryb pracy pasywny 
Pobór mocy 2x 20WRMS 
Charakterystyka 
częstotliwościowa 

20 Hz – 20 kHz (w zależności od powierzchni) 

Impedancja  8Ω 
 

CZUJNIK OBECNOŚCI (1 sztuka) 
Zasilanie 12V DC 
Maksymalna odległość detekcji min. 4.75 m 
Maksymalny kąt detekcji: 
- w pionie 
- w poziomie 

 
min. 82o 
min. 100o 

Wymagane - urządzenie tego samego producenta co player audio 
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MODUŁ MONITOROWANIA OBCIĄŻENIA LINII (1 SZTUKA) 
Zasilanie 100-340 V AC, 50/60 Hz 
Wymagane - urządzenie tego samego producenta co jednostka główna 

systemu sterowania 
- możliwość monitorowania 3 osobnych faz 
- możliwość rozszerzenia ilości monitorowanych obwodów 
przy wykorzystaniu dodatkowego modułu tego samego 
producenta 
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9. Skrócony wykaz dostaw elementów aranżacji 
0. Budynek 

Element Sztuk 
Aranżacja zewnętrzna pawilonu 1 
Znak drogowy 2 
Pufa 4 
Postument pod plakat 3 
Oświetlenie aranżacyjne białe zimne 26 
Oświetlenie aranżacyjne niebieskie 15 

 

1. Kula wraz z kompletem lornetek 

Element Sztuk 
Rzeźbiarska kula 1 
Postument pod kulę z podświetleniem LED 1 
Element mechaniczny do obracania kulą 1 
Obudowy lornetek wraz z elementem mechanicznym do wybory 
języka i startu animacji 

4 

Aranżacja igloo 1 
 

2. Ekran informacyjny 

Element Sztuk 
Postument pod ekran informacyjny 1 

 

3. Jaskinia lodowa 

Element Sztuk 
Aranżacja jaskini 1 
Przerębel 1 
Aranżacja ściany za przeręblem 1 

 

4. Diorama z ogonem wieloryba 

Element Sztuk 
Model ogona wieloryba 1 
Malarskie tło dioramy 1 
Imitacja wody 1 

 

5. Twój Wybór 

Element Sztuk 
Wydruki zdjęć 6 
Ramka do zdjęć wraz z uchwytami 6 
Aranżacja powierzchni ściany 1 
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6. Zwierzęta polarne 

Element Sztuk 
Postument pod stolik wraz z podświetleniem LED 1 

 

7. Migracje ludów autochtonicznych 

Element Sztuk 
Imitacja budki telefonicznej wraz z aranżacją 2 
Aranżacja ściany 1 
Rzeźba kryla 1 
Imitacja lupy 1 
Malarskie tło 1 

 

8. Wielowiekowe lodowce 

Element Sztuk 
Pulpit podświetlany diodami LED wraz z elementami 
mechanicznymi 

1 

Imitacja przekroju lodowca wraz z elementami mechanicznymi 1 
 

9. Topnienie lodowców 

Element Sztuk 
Pulpit podświetlany diodami LED wraz z elementami 
mechanicznymi 

1 

Aranżacja ekranu projekcyjnego 1 
Aranżacja ściany w postaci lodowych bloków 1 

 

10. Kuchnia pasywna 

Element Sztuk 
Lodówka 1 
Zmywarka 1 
Kuchenka gazowa 1 
Okap 1 
Pralka 1 
Ekspres do kawy 1 
Stare radio 1 
Zlew z kranem 1 
Wyspa kuchenna 1 
Zabudowa kuchni wraz z blatem 1 
Infografiki z podświetleniem Min. 10 

 

11. Segregacja śmieci 

Element Sztuk 
Obudowa stolika dotykowego 1 
Infografika 1 

 



79 
 

12. Twój odcisk ekologiczny 

Element Sztuk 
Ogród wertykalny 3 
Obudowa pulpitu dotykowego 1 
Nawilżacz powietrza 1 
Sztuczna trawa na podeście 1 
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10. Wykaz oprogramowania 
 

Nr 
stanowiska 

Nazwa stanowiska Opis Sztuk 

1 Kula wraz z kompletem 
lornetek 

Aplikacja w rozszerzonej rzeczywistości 
wraz z oprogramowaniem lornetek 

4 

1 Kula wraz z kompletem 
lornetek 

System  komunikacji przycisków z aplikacją 
w rozszerzonej rzeczywistości  

4 

2 Ekran informacyjny Player do filmu 1 
2 Ekran informacyjny Oprogramowanie umożliwiające dowolny 

podział powierzchni ekranu pod względem 
wyświetlanej treści 
 

1 

3 Jaskinia lodowa Player do filmu 1 
5 Twój wybór Aplikacja dotykowa prezentująca 6 

zagadnień 
2 

6 Zwierzęta polarne Gra dotykowa dla najmłodszych 3 
6 Zwierzęta polarne Menu dotykowe do gier dla najmłodszych 1 
7 Migracje ludów 

autochtonicznych 
Aplikacja dotykowa imitująca interfejs 
systemu Android, umożliwiająca 
dokonywanie połączeń telefonicznych  

2 

8 Wielowiekowe lodowce Aplikacja wyświetlająca w postaci animacji  
informacje o 7 warstwach lodu 

1 

8 Wielowiekowe lodowce System komunikacji elementów 
mechanicznych z aplikacją 

1 

9 Topnienie lodowców Aplikacja wyświetlająca animacje 
dostarczone przez Zamawiającego 

1 

9 Topnienie lodowców System komunikacji elementów 
mechanicznych z aplikacją 

1 

10 Kuchnia pasywna Aplikacja dotykowa w postaci Quizu 1 
10 Kuchnia pasywna Aplikacja dotykowa w postaci Eko-

przepisów 
1 

10 Kuchnia pasywna Menu główne do aplikacji Quiz i Eko-
przepisy 

1 

10 Kuchnia pasywna Player do filmu 2 
11 Segregacja śmieci Aplikacja dotykowa dla najmłodszych 1 
12 Twój odcisk ekologiczny Aplikacja w postaci Quizu 1 
Cała 
ekspozycja/ 
Budynek 

System zarzadzania wystawą System zgodny ze specyfikacją z opisu 1 

Cała 
ekspozycja 

Oprogramowanie sterujące 
do komputerów 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit 17 
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11. Aranżacja zewnętrzna 
 

Aranżacja zewnętrzna tuz przed wejściem głównym do budynku nawiązywać będzie także do wystroju 
wewnątrz budynku, koncentrując się na imitacji przedsionka igloo.  W tym celu zaaranżowany  zostanie 
korytarz o wymiarach 1 metr długości  na 2 metry szerokości, wykonany ze styropianu, pokryty 
minimum trzema warstwami akrylitu oraz jedną warstwa maty szklanej, który zostanie dodatkowo 
pomalowany aranżacyjnie. Przedsionek wykonany zostanie na konstrukcji stalowej mocowanej do 
posadzki, wewnątrz nie przewiduje się imitacji śniegu. 

Uzupełnieniem aranżacji przed przedsionkiem będą dwa znaki drogowe, jeden z symbolicznym 
przedstawieniem niedźwiedzia polarnego, drugi z reniferem.  Podkłady znaków o trójkątnym kształcie 
wykonane zostaną z  blachy stalowej ocynkowanej gr. 1, 25 mm lub z blachy aluminiowej podwójnie 
zagiętej na całym obwodzie  poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzie znaków. Tył znaków 
zabezpieczony zostanie farbą w kolorze szarym. Słupek do mocowania znaku wykonany w oparciu o 
ocynk hutniczy o przekroju 60 3, 5 mb. Słupek zostanie zabezpieczony  kapturkiem przeciwdeszczowym  
z przyspawaną kotwą do zabetonowania.  
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