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Słownik: 

Planetarium Centrum Sztuki Filmowej planetarium cyfrowe zlokalizowane w zrewitalizowanym 
kompleksie budynków EC-1 Wschód, zwane dalej 
Planetarium. 

Kino Sferyczne 3D Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (CNiT) -   
kino zlokalizowane w zrewitalizowanym kompleksie 
budynków EC-1 Zachód, zwane dalej Kinem 3D. 

System Multimedialny-  całość wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę 
zawierająca m.in System Projekcyjny, System Dźwiękowy, 
Oświetlenie Planetarium i Kina 3D, Stanowisko Operatora 
oraz wszelkie inne wyposażenie dodatkowe niezbędne do 
uruchomienia nowoczesnego Planetarium i Kina 3D.  

Sala Projekcyjna - sala, w której odbywają się pokazy astronomiczne  
i popularnonaukowe. 

Ekran Planetarium -  ekran do wyświetlania całości treści w Planetarium o kształcie 
połowy sfery, będący integralną częścią Systemu 
Multimedialnego. 

Ekran Kina 3D -  ekran do wyświetlania całości treści w Kinie 3D o kształcie 
połowy sfery, będący integralną częścią Systemu 
Multimedialnego.  

System Projekcyjny - system umożliwiający projekcję na Ekranie Planetarium  
i Ekranie Kina 3D. 

System Dźwiękowy - system umożliwiający emisję dźwięków w Sali Projekcyjnej. 

System Oświetlenia - całość oświetlenia zamontowanego odpowiednio: 
- w Sali Projekcyjnej Planetarium, 
- w Sali Projekcyjnej Kina 3D. 

Stanowisko Sterowania - przestrzeń robocza umożliwiająca wygodne prowadzenie 
pokazów przez prezenterów, znajdująca się odpowiednio: 
- z tyłu Sali Projekcyjnej Planetarium,  
- z przodu Sali Projekcyjnej Kina 3D. 

Prace Adaptacyjne - wszelkie roboty o charakterze budowlanym, które mają na 
celu przystosowanie istniejących obiektów EC-1 w celu 
zapewnienia optymalnych warunków do uruchomienia w 
pełni funkcjonalnego Planetarium i Kina 3D jak również 
zapewnienia pełnego komfortu zwiedzających zarówno w Sali 
Projekcyjnej jak i poza nią.  

Aplikacja Główna - oprogramowanie służące do zarządzania całością Planetarium 
lub Kina 3D. 

Utwór  -  film, prezentacja, pokaz i inny materiał specjalnie 
wyprodukowany i przygotowany do wyświetlania  
w Planetarium i Kinie 3D, zapisany w postaci klatek w 
standardzie Dome Masters. 
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UPS –  modularny, redundantny system bezprzestojowego zasilania 
sprzętu elektronicznego  wyposażony w modularnie 
instalowane falowniki o mocy 3 x 20 kVA. 

 

 

Ilekroć w niniejszym OPZ i innych załącznikach do SIWZ jest mowa o materiałach, wyrobach  
lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia,  
to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy 
własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, 
które powinny spełniać te produkty.  Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 
ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku  
do wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ spoczywa na składającym ofertę.  
Za sprzęt produkty równoważne przyjmuje się sprzęt, produkty spełniające wszystkie minimalne 
wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. 
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Część I. Zadanie 1: 

 

 
 

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego  
dla Planetarium Centrum Sztuki Filmowej  

wraz z aranżacją i wyposażeniem pomieszczeń. 
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1. Wstęp 

 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Planetarium w kompletny System Multimedialny do 

Planetarium oraz wykonanie wszelkich Prac Adaptacyjnych, niezbędnych do uruchomienia w pełni 
funkcjonalnego, nowoczesnego Planetarium na najwyższym światowym poziomie. W ramach 
zamówienia Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi System Multimedialny  
oraz wyposażenie, wykona projekty wykonawcze i dokona adaptacji pomieszczeń Planetarium, 
zapewni serwis gwarancyjny dla zainstalowanego Systemu Multimedialnego  oraz zapewni szkolenia 
dla obsługi, wskazanej przez Zamawiającego. Zainstalowany System musi zapewniać wszystkie 
funkcjonalności nowoczesnego Planetarium, a w szczególności spełniać wszystkie wymagania opisane 
w niniejszym OPZ. 

Ogólnym założeniem jest, że Wykonawca, biorąc pod uwagę bieżący stan obiektów znajdujących 
się w EC-1, ma dostarczyć całość niezbędnego wyposażenia, wszystkie programy i aplikacje 
komputerowe oraz wykonać wszelkie Prace Adaptacyjne niezbędne do uruchomienia w pełni 
funkcjonalnego Planetarium, odpowiadającego obecnym najwyższym światowym standardom  
oraz spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym dokumencie. Prace Adaptacyjne będą 
uwzględniały m. in. zaprojektowanie i wykonanie: izolacji akustycznej kopuły i ścian planetarium, 
adaptację akustyczną Sali Projekcyjnej, adaptację pomieszczenia technicznego na potrzeby 
serwerowni, przygotowanie zawiesi do ekranu sferycznego oraz aranżację zaplecza socjalnego, 
serwerowni, przedsionków oraz pomieszczenia widowni planetarium wraz z wykonaniem oświetlenia 
niezbędnej instalacji elektrycznej i pożarowej. 
 

Wykonawca weźmie na siebie również odpowiedzialność za dostosowanie Planetarium  
i jego instalacji do przepisów obowiązujących na terenie Polski oraz UE, w szczególności Przepisów 
Ochrony Przeciwpożarowej oraz przepisów BHP w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie oraz wykona prace zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych”. 

 
 

2. System Multimedialny 

System Multimedialny ma być zintegrowanym systemem audio-video odpowiadającym 
najwyższym światowym standardom zarówno w zakresie jakości projekcji, jak i funkcjonalności. 
Na System Multimedialny składać się będzie: 

1) System Projekcyjny o rozdzielczości 8K; 
2) System dźwiękowy w standardzie 5.1; 
3) Ekran Planetarium; 
4) Filmy Fulldome; 
5) Fotele do planetarium; 
6) System Oświetlenia; 
7) Stanowisko Sterowania; 
8) Inne niezbędne wyposażenie; 

 
System Multimedialny ma umożliwiać wzbogacenie prowadzonych w Planetarium pokazów 

astronomicznych i popularnonaukowych poprzez wyświetlanie grafik, animacji oraz filmów Fulldome 
na całej powierzchni kopuły. 
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Dostarczony System Multimedialny będzie fabrycznie nowy, nieregenerowany  
i nie-powystawowy, wytworzony na potrzeby Zamawiającego i nie będzie obarczony żadnymi 
prawami osób trzecich, w tym również żadnymi prawami wynikającymi z prawa autorskiego i praw 
pokrewnych. 

W szczególności system musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w następnych rozdziałach 
za wyjątkiem tych opisanych, jako „opcjonalne”, które będą dodatkowo punktowane. 

 

2.1. System Projekcyjny 

System Projekcyjny typu fulldome ma mieć rozdzielczość równą, co najmniej 8K (zgodnie  
z definicją z p. 2.1.1. 1) i 2) ) i wyświetlać na kopule obraz generowany przez Zestaw Komputerów  
z zainstalowanym Oprogramowaniem do obsługi Planetarium umożliwiającym przygotowanie  
i prezentowanie na całej kopule różnorodnych programów tj.: prezentacji, pokazów 
astronomicznych, filmów popularno-naukowych, grafik 3D generowanych w czasie rzeczywistym  
i innych treści typowych dla nowoczesnego planetarium. System musi umożliwiać prowadzenie 
pokazów na żywo z użyciem funkcji interfejsu oraz z użyciem preprogramowanych skryptów,  
jak również być wstanie wyświetlać filmy w formacie fulldome.  

 
2.1.1. System Projektorów Cyfrowych 

System projektorów cyfrowych do wyświetlania projekcji typu fulldome pod kopułą Planetarium, 
musi spełniać następujące kryteria: 

1) Wykorzystywać do projekcji układ 6 (sześciu) projektorów cyfrowych każdy o rozdzielczości 
maksymalnej, co najmniej 4096x2160p, spełniających najwyższe standardy techniczne. 

2) Wyświetlać na kopule, co najmniej 32 000 000 rozłącznych pikseli równocześnie. Oznacza to,  
że nawet, jeżeli w niektórych miejscach kopuły piksel jest tworzony przez więcej niż jedną wiązkę 
światła pochodzącą z więcej niż jednego projektora, piksel ten musi być liczony, jako jeden. 

3) Maksymalny strumień świetlny każdego z projektorów cyfrowych musi być nie mniejszy  
niż 2000 lumenów. 

4) Kontrast dynamiczny każdego z projektorów musi wynosić co najmniej 1 000 000:1. 
5) System do projekcji cyfrowej na kopule musi zapewniać synchronizację wszystkich kanałów 

video, które tworzą obraz na kopule tak, aby obrazy były wyświetlane w sposób synchroniczny. 
Połączenia obrazów z poszczególnych projektorów muszą być niewidoczne dla widzów. 

6) Kable użyte do transmisji audiowizualnej muszą być odpowiednio wysokiej jakości, czyli takie, 
które zapewniają transfer sygnałów bez wyraźnie odczuwalnych zniekształceń czy strat.  
W szczególności sygnały wizyjne do projektorów cyfrowych muszą być przesyłane kablami 
optycznymi, a wszelkie przewody głośnikowe muszą być miedziane o średnicy odpowiedniej  
do mocy głośników.  

7) System Projektorów Cyfrowych powinien być wyposażony w system auto-korekcji geometrii i 
jasności obrazu pochodzącego z poszczególnych projektorów, który będzie umożliwiał 
automatyczną korekcję geometrii oraz jasności obrazu wyświetlanego przez poszczególne rzutniki 
zainstalowane w Sali Planetarium i tworzące jednolity obraz Ekranie Planetarium. System ten 
musi spełniać następujące kryteria: 
a) Musi być zintegrowany z interfejsem Oprogramowania do obsługi Planetarium;  
b) Umożliwiać kalibrację obrazu z poszczególnych projektorów tak, aby wyświetlany obraz  

na Ekranie Planetarium był jednorodny zarówno pod względem geometrii jak i jasności;  
c) Cała procedura nie może trwać dłużej niż 30 min. 
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2.1.2. Zestaw komputerów  

System projekcyjny musi być oparty o zestaw komputerów generujących obraz dla Projektorów 
Cyfrowych. Komputery te muszą posiadać co najmniej następujące parametry: 

1) Co najmniej 24 GB pamięci RAM. 
2) Kartę graficzna z co najmniej 4GB pamięci podręcznej GDDR5 oraz przepustowością pamięci  

co najmniej 150 GB/s. 
3) Dysk twardy systemowy – na którym zostanie zainstalowany system operacyjny, o pojemności  

co najmniej 500GB SSD w układzie RAID 1 (mirror). 
4) Dysk twardy do przechowywania zawartości merytorycznej, o pojemności co najmniej 2TB 

(preferowane dyski SSD) w układzie RAID 1 (mirror). 
5) Procesor w najnowszej architekturze producenta, minimum 4-rdzeniowy. 
6) Wejście sygnału HD video. 
7) Wykonawca dostarczy jeden, w pełni kompatybilny i identycznie wyposażony komputer służący 

jako hot-spare. 
 

2.1.3. Oprogramowanie do obsługi Planetarium 

System Projekcyjny musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do obsługi Planetarium. 
Oprogramowanie to musi zapewnić wygodną i scentralizowaną obsługę wszystkich urządzeń  
i systemów znajdujących się w Planetarium. Oprogramowanie to musi również zapewnić wszelkie 
funkcjonalności, typowe dla nowoczesnego Planetarium, w tym możliwość wyświetlania pokazów 
fulldome oraz przygotowania pokazów w postaci skryptów.  

2.1.3.1. Aplikacja Główna 

Oprogramowanie do obsługi Planetarium powinno posiadać jedną główną aplikację pozwalającą 
na zarządzanie całością treści wyświetlanej na Ekranie Planetarium oraz wszystkimi urządzeniami  
w Planetarium. Aplikacja Główna musi: 

1) Integrować wszystkie systemy zainstalowane w Planetarium, a co najmniej: System Projekcyjny, 
System Dźwiękowy wraz oświetleniem LED ekranu i umożliwiać scentralizowane sterowanie 
całym systemem tak, aby zapewnić zarówno duże możliwości działania jak i odpowiedni komfort 
pracy. Niezbędne jest zapewnienie najwyższej jakości projekcji oraz możliwości rozwijania 
oprogramowania tak, aby pozostawało ono aktualne. 

2) Umożliwiać sterowanie Systemem Projekcyjnym, Systemem Dźwiękowym, oraz oświetleniem 
LED ekranu bezpośrednio z poziomu interfejsu Aplikacji Głównej lub za pomocą wcześniej 
zaprogramowanych skryptów wywoływanych na życzenie. 

3) Umożliwiać projektowanie własnych okien interfejsu oraz zmianę języka interfejsu. 
4) Umożliwiać Wyświetlanie na monitorze podgląd obrazu kopuły. 
5) Umożliwiać wyświetlanie na Ekranie Planetarium treści astronomicznych oraz treści 

multimedialnych zgodnie z kryteriami określonymi w paragrafach 2.1.3.2. i 2.1.3.3., przy czym: 
a) Musi istnieć możliwość jednoczesnego wyświetlania treści multimedialnych  

oraz astronomicznych i dokonywania płynnych przejść między nimi, dokonywania translacji 
(co najmniej położenie, obrót, skalowanie) jednych i drugich; 

b) Musi istnieć możliwość zarządzania wszystkimi treściami w sposób zsynchronizowany; 
c) Musi istnieć możliwość wyświetlania jednych i drugich łącznie z wykorzystaniem kanału alpha 

(przezroczystości). 
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6) Oprogramowanie do obsługi Planetarium musi posiadać techniczne możliwości generowania 
obrazu w technologii 3D stereo i musi umożliwiać rozbudowę do systemu 3D stereo, zarówno 
pasywnego (z użyciem okularów z filtrami pasywnymi1) jak i aktywnego (z użyciem okularów z 
filtrami aktywnymi). Zamawiający nie wymaga funkcjonalności 3D stereo na tym etapie, jednakże 
Oprogramowanie do obsługi Planetarium musi umożliwiać rozbudowę o tę funkcjonalność 
poprzez zmianę konfiguracji sprzętowej (instalację odpowiednich projektorów, filtrów, dostawę 
okularów itp. ). W przypadku rozbudowy Oprogramowanie do obsługi Planetarium musi 
umożliwiać emisję w technologii 3D stereo zarówno pokazów zapisanych w formacie dome 
masters (z dopuszczalną konwersją) jak i treści astronomicznych, modeli 3D oraz innych treści 
multimedialnych.  
 

2.1.3.2. Funkcje multimedialne Aplikacji Głównej 

Oprogramowanie do obsługi Planetarium musi posiadać również zintegrowany system do 
prezentacji  treści multimedialnych. System ten musi być integralną częścią Aplikacji Głównej,  
a nie osobnym podprogramem, pluginem czy aplikacją dostarczoną jak dodatkowa. Aplikacja Główna 
musi więc umożliwiać: 

1) Umożliwiać łatwe przenikanie pomiędzy odtwarzanymi strumieniami video, a grafiką oraz grafiką 
3D. 

2) Umożliwiać wyświetlanie obrazów oraz video w formie warstw, które mogą nakładać się  
lub przenikać włączając w to przeźroczystość uzyskiwaną za pomocą np. kanałów alfa.  

3) Umożliwiać przerywanie i wznawianie przygotowanych wcześniej pokazów. 
4) Umożliwiać wyświetlanie tekstu w dowolnym kolorze, rozmiarze oraz miejscu kopuły z użyciem 

dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie. 
5) Umożliwiać synchronizację strumienia audio z obrazem video. 
6) Umożliwiać odtwarzanie pokazów zapisanych w formacie dome masters  

i innych formatach typowych dla pokazów planetaryjnych dostępnych na rynku. Dopuszcza się 
rozwiązanie, w którym Wykonawca dostarczy wraz z Systemem Multimedialnym 
oprogramowanie służące do cięcia (slicing) oraz kodowania (encoding) pokazów do formatu 
obsługiwanego przez system dostarczony Zamawiającemu. Rozwiązanie to musi jednak 
umożliwiać odtwarzanie pokazów w natywnej rozdzielczości Systemu Projekcyjnego 
dostarczonego Zamawiającemu. 

7) Umożliwiać jednoczesne wyświetlanie w dowolnym miejscu kopuły w dowolnej skali, obrocie: 
a) Obrazu video; 
b) Zdjęć; 
c) Obrazów allsky; 
d) Panoram; 
e) Modeli 3D wraz z ich teksturami. 

8) Obsługiwać standardowe formaty projekcji obrazu i dźwięku,  
w szczególności co najmniej następujące formaty: 
a) Obrazy: JPG, BMP, PNG, DDS; 
b) Audio: WAV, MP3, AC3, multichannel WAV; 
c) Video: MPG 1,2 oraz 4, DivX, XviD, H.264, MOV; 

9) Obsługiwać i umożliwiać wyświetlenie na kopule modeli 3D zapisanych w standardowym 
formacie: 
a) Direct X (.x);  

                                                           
1
 Przez filtry pasywne Zamawiający rozumie filtry typu pasmowego.  
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b) OBJ (.obj). 
10) Umożliwiać odtwarzanie animacji 3D zapisanych do pliku (np. w formacie .x) włączając  

w to deformacje kształtu obiektu z wykorzystaniem cieniowania vertex shaker. 
11) System powinien umożliwiać tworzenie pokazów na żywo jedynie z użyciem interfejsu, bez 

konieczności tworzenia skryptów. Funkcja to musi umożliwiać użytkownikowi zapisanie 
tworzonej sceny, utworzenie następnej sceny i jej zapisanie oraz automatyczne przejście między 
nimi. Powinien być to proces powtarzalny, służący do tworzenia pełnego pokazu na żywo. 

12) Widok kopuły powinien być interaktywny. Na przykład używając myszy, użytkownik musi mieć 
możliwość przeciągania obiektów w różne miejsca kopuły, ich zbliżania i oddalania Musi być to 
cecha zintegrowana z interfejsem Aplikacji Głównej, a nie osobny statyczny podgląd kopuły.  

13) Aplikacja Główna będzie miała funkcjonalność przechowywania, pobierania i wysyłania danych w 
trybie on-line tzw. Chmurze. Dane będą współdzielone między wszystkimi użytkownikami 
Chmury. Funkcja ta musi umożliwiać automatyczne instalowanie pobranych danych do 
odpowiednich elementów Systemu Multimedialnego i udostępniać je do użycia (tj. wyświetlania i 
użycia w trakcie pokazu) od momentu instalacji. 
 
 

2.1.3.3. Funkcje astronomiczne Aplikacji Głównej 

Oprogramowanie do obsługi Planetarium musi posiadać również zintegrowany system  
do prezentacji szeroko pojętej astronomii. System ten musi być integralną częścią Aplikacji Głównej,  
a nie osobnym podprogramem, pluginem czy aplikacją dostarczoną jak dodatkowa. Aplikacja Główna 
musi więc umożliwiać: 

1) Demonstrację obrazu nieba z widzianego dowolnego punktu na powierzchni Ziemi  
z uwzględnieniem efektów atmosferycznych, ruchu dobowego czy precesji. 

2) Demonstrację obrazu nieba w różnych zakresach widma, co najmniej:  
a) COBE lub WMAP lub Planck; 
b) IRAS lub WISE; 
c) 1420MHz; 
d) UV; 
e) Chandra lub ROSAT; 
f) COMPTON lub INTEGRAL. 

3) Demonstrację wszelkiego rodzaju siatek oraz skali astronomicznych. 
4) Demonstrację punktów kardynalnych (N, E, S i W). 
5) Demonstrację orbit planet (w tym planet karłowatych) i ich księżyców, komet, planetoid. 
6) Demonstrację ruchów własnych gwiazd. 
7) Demonstrację gwiazdozbiorów włączając w to rysunki artystyczne, gwiazdy połączone liniami 

prostymi oraz granice gwiazdozbiorów wg IAU. 
8) Dostosowanie sposobu wyświetlania gwiazd, a w tym: 

a) Dostosowanie wielkości punktu w zależności od magnitudo; 
b) Dostosowanie koloru; 
c) Dostosowanie kształtu gwiazdy; 
d) Dostosowanie wielkości halo. 

9) Demonstrację obrazów następujących obiektów astronomicznych: 
a) Wszystkich znanych Planet układu słonecznego, ich księżyców, większych planetoid  

i wybranych komet, oraz umożliwiać wyświetlanie ich opisów i orbit; 
b) Pierścieni Saturna w postaci pojedynczych ciał a nie wyłącznie ciągłej tekstury; 
c) Drogi Mlecznej; 
d) Obiektów z katalogu Messiera; 
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e) Obłoków Magellana; 
f) Obiektów katalogu NGC; 

10) System musi umożliwiać tłumaczenie i wyświetlanie opisów (etykiet) planet, księżyców, komet, 
gwiazdozbiorów, obiektów Messiera, obiektów z katalogów NGC/IC, itp. w innych językach  
(np. języku polskim), niezależnych od języka interface'u. 

11) Demonstrację zjawisk astronomicznych, w tym – co najmniej – zaćmienia Słońca oraz Księżyca. 
12) Demonstracje: 

a) Większości znanych planet pozasłonecznych; 
b) Wybranych galaktyk z Grupy Lokalnej, oraz następujących katalogów: 

i) Tully Galaxy Catalog, 
ii) 2MASS Galaxy Catalog, 
iii) The Two-Degree Field Galaxy Survey, 
iv) The Sloan Digital Sky Galaxy Survey, 
v) Two-Degree Field Quasar Survey, 
vi) The Sloan Digital Sky Quasar Survey. 

13) Demonstrację: 
a) Sztucznych satelitów Ziemii i ich orbit; 
b) Wybranych komet i ich torów poruszania się. 

14) Demonstrację powierzchni Ziemi, Księżyca oraz Marsa w wysokiej rozdzielczości. 
15) Demonstrację modelu Drogi Mlecznej jako trójwymiarowego obiektu wolumetrycznego.  
16) Demonstrację wizualizacji danych udostępnianych przez American Museum of Natural History 

pod nazwą Digital Universe.  
17) Demonstrację zestawów danych udostępnianych przez National Oceanic and Atmospheric 

Administration pod nazwą Science on the Sphere. 
18) Samodzielne dodawanie do bazy danych Aplikacji Głównej nowoodkrytych obiektów 

astronomicznych, a w tym, co najmniej dodawanie:  
a) Gwiazd- z możliwością określenia ich własności takich jak położenie, rozmiar, jasność; 
b) Planet- z możliwością zdefiniowania ich tekstury oraz elementów orbitalnych. 

19) Obserwację przestrzeni kosmicznej z położenia innego niż powierzchnia Ziemi, za pomocą 
wirtualnej kamery przy czym: 
a) Musi istnieć możliwość płynnej animacji ruchów kamery w przestrzeni kosmicznej; 
b) Musi istnieć możliwość przełączania się pomiędzy kilkoma wirtualnymi kamerami; 
c) Obraz przestrzeni kosmicznej i wszystkich obiektów astronomicznych widocznych  

w wirtualnej kamerze musi oddawać możliwie wiernie aktualny stan wiedzy astronomicznej. 
20) Aplikacja Główna powinna umożliwiać dodanie wirtualnego punktu w przestrzeni kosmicznej  

i symulację lotu kamery do tego punktu, przy czym punkt ten może być statyczny  
lub przyczepiony do innego dowolnego ciała, poruszającego się w czasie, takiego jak np.: planeta 
czy meteoroid. Musi istnieć możliwość określania położenia, obrotu i wszelkich ruchów kamery,  
takich jak orbitowanie, zbliżanie się lub oddalenie względem tego punktu. 

21) Aplikacja Główna powinna umożliwiać demonstrację wybranych mgławic w postaci 
trójwymiarowych, obiektów wolumetrycznych. 

22) Aplikacja Główna powinna umożliwiać dodawanie samodzielnie stworzonych przez użytkownika 
obiektów wolumetrycznych. 

23) Aplikacja główna powinna umożliwiać demonstrację: 
a) Powierzchni Ziemi z rozdzielczością tekstury, co najmniej 240m/px; 
b) Powierzchni Księżyca z rozdzielczością tekstury, co najmniej 100m/px; 
c) Powierzchni Marsa z rozdzielczością tekstury, co najmniej 256px/stopień. 

24) Aplikacja Główna powinna posiadać możliwość łatwego kreowania i dodawania planet, przy czym 
musi istnieć możliwość prostego definiowania i wyświetlania dla tworzonej planety takich jej 
parametrów jak: 
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a) Tekstura - diffuse map; 
b) Mapa normalnych (normal map); 
c) Specular map; 
d) Atmosfera; 
e) Pierścienie wraz z ich teksturą oraz wielkością i gęstością ciał je tworzących. 
 
 
2.2. System dźwiękowy Planetarium 

Zainstalowany System Dźwiękowy musi spełniać następujące kryteria: 

1) Musi emitować z głośników, co najmniej 6 oddzielnych kanałów dźwiękowych w tym, co najmniej 
jeden kanał dla Subwoofera tak, aby zapewnić kompatybilność ze standardem 5.1. 

2) Musi zapewniać możliwie równy rozkład natężenia dźwięku lektora, pochodzącego z kanału 
centralnego w całej Sali Projekcyjnej tak, aby zapewnić możliwie maksymalna zrozumiałość 
mowy. 

3) Kanał centralny musi być obsługiwany przez więcej niż jeden głośnik. Głośnik centralny musi być 
powtórzony co najmniej poprzez głośnik zamontowany nad nim i skierowany w tył widowni. 

4) Musi być kompatybilny ze standardem Dolby Digital. 
5) Głośniki muszą być profesjonalnej jakości, odwzorowujące dobrze dźwięk w zakresie co najmniej 

40Hz - 20kHz. 
6) Musi mieć moc dostarczaną do głośników odpowiednią dla kubatury przestrzeni pod kopułą 

Planetarium- co najmniej 12 000 Watt RMS, tak aby zapewnić natężenie dźwięku na widowni 
wystarczające do prowadzenia pokazów astronomicznych, i wyświetlania filmów typowych  
dla Planetarium. Jednocześnie wykonawca winien zadbać o zapewnienie warunków akustycznych 
umożliwiających dobrą słyszalność w obrębie całej widowni. 

7) Musi zawierać konsolę dźwiękową, umożliwiającą sterowanie natężeniem dźwięku, jego barwą 
oraz podłączanie dodatkowych urządzeń. Konsola ta musi być urządzeniem cyfrowym, 
wolnostojącym, z co najmniej 16 wejściami analogowymi i 8 cyfrowymi, 16 tłumikami i systemem 
DSP. 

8) Musi umożliwiać odtwarzanie razem ze ścieżką dźwiękową pokazu tłumaczeń, słyszanych  
na małych przenośnych urządzeniach, wręczanych widzom na żądanie. 

9) System do tłumaczeń musi: 
a) Umożliwiać wysłuchanie razem z wersją językową emitowaną w kopule innych wersji 

językowych w sposób zsynchronizowany z pokazem. Wykonawca zapewni również możliwość 
wygodnego odtwarzania pokazów w zintegrowanym w Aplikacji Głównej odtwarzaczu  
tak, aby był odtwarzany dźwięk dookólny 5.1 w Sali Planetarium, dźwięk tłumaczeń  
w słuchawkach i jednocześnie istniała możliwość korzystania z przycisków play/pause  
oraz paska szybkiego przesuwu filmu; 

b) Zapewniać możliwość wyboru, co najmniej 2 kanałów z różnymi wersjami językowymi; 
c) Umożliwiać wręczenie widzom, małych, zintegrowanych urządzeń przenośnych 

umożliwiających widzom wybór kanału ścieżki – Wykonawca dostarczy co najmniej 120 sztuk 
takich urządzeń;  

d) Urządzenia te będą miały wysoką jakość odtwarzanego dźwięku, a więc co najmniej:  
w zakresie 80Hz-16kHz, rozdzielczości 16-bit i częstością próbkowania 44.1kHz; 

e) Do przechowywania tych urządzeń będzie dołączony przenośny pojemnik, w postaci szafki  
z obrotowymi kółkami, z zamykanymi na klucz drzwiami, wyposażony w zintegrowaną 
ładowarkę do urządzeń lub przedziałem do przechowywania baterii. 

10) Musi zawierać system mikrofonów bezprzewodowych wraz ze stacją bazową. System będzie 
posiadał co najmniej cztery mikrofony bezprzewodowe: dwa ręczne oraz dwa nagłowne. 
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2.3. Ekran Planetarium 

W Sali Projekcyjnej Wykonawca musi zaprojektować, dostarczyć i zainstalować ekran do 
projekcji, typowy dla Planetarium o kształcie pół-sfery, zapewniający optymalne warunki do projekcji 
zarówno programów astronomicznych, jak i pokazów video typu fulldome. Ekran Planetarium, o kącie 
rozwarcia 180 stopni (50% sfery) i średnicy 14 metrów, ma być pochylony do przodu sali projekcyjnej, 
pod kątem zgodnym z nachyleniem widowni. Ponadto: 

1) Powierzchnia ekranu musi być gładka, z tak dobranym współczynnikiem szarości, aby zapewniać 
optymalne warunki projekcji dla zaproponowanego systemu projekcyjnego. 

2) Powierzchnia ekranu, łączenia, elementy konstrukcyjne powinny być tak dobrane, aby żadne 
artefakty nie były widoczne podczas projekcji, a w szczególności: 
a) Panele ekranu powinny być tak łączone, aby ich połączenia zarówno poziome jak i pionowe 

były niewidoczne w trakcie projekcji; 
b) Panele ekranu nie mogą w żadnym miejscu nakładać się na siebie, przy czym odstęp 

poszczególnych paneli od siebie w miejscach łączenia nie powinien przekraczać 1 mm. 
3) Wykonawca, we własnym zakresie, zadba o dostarczenie ekranu, wszelkich narzędzi, rusztowań, 

wieży, elementów zawiesi, kotew i wszystkiego innego, co może być potrzebne do jego instalacji. 
4) Będzie istniała możliwość wymiany uszkodzonych paneli ekranu, a Wykonawca dostarczy  

co najmniej 5 (pięć) zapasowych paneli tak, aby istniała możliwość wymiany dowolnego panelu. 
 

2.4. Utwory dla Planetarium 

1) Wykonawca musi dostarczyć co najmniej 9 licencji na okres 30 lat, na wyświetlanie Utworów, 
dostosowanych do możliwości Systemu Projekcyjnego Planetarium, tj. w formacie zapisu wideo 
obsługiwanym przez System Multimedialny.   

2) Licencja musi obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 
a) Publiczne wyświetlanie i odtwarzanie Utworu w oryginalnej, polskiej, i angielskiej wersjach 

językowych, oraz – jeżeli istnieją – to również w wersjach językowych: niemieckiej, rosyjskiej, 
francuskiej, hiszpańskiej; 

b) Sporządzanie kopii zapasowej Utworu; 
c) Wprowadzanie do pamięci komputera; 
d) Dokonywania tłumaczeń warstwy dźwiękowej Utworu na język polski i - w przypadku,  

gdy nie dostarczono wersji angielskiej - na język angielski i inne j. obce; 
e) Wykorzystywanie fragmentów Utworu w celach reklamowych i promocyjnych,  

z uwzględnieniem prawa do wprowadzania niezbędnych dla danego przeznaczenia zmian. 
3) Wykonawca dostarczy 7 (siedem) Utworów, zgodnie z wymienioną poniżej listą: 

a) Natural Selection, 
b) Dawn of the Space Age, 
c) Rock Show Library (Pink Floyd: “The Wall”, “Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”) 

- Starlight Productions, 
d) Black Hole: Other Side of Infinity, 
e) Space Junk, 
f) Legends of the Night Sky: Orion, 

Legends of the Night Sky: Perseus&Andromeda.W przypadku gdyby Wykonawca nie mógł dostarczyć 
7 pokazów, z listy pokazów wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie listy o tytuły 
umieszczone poniżej w punkcie 5. 

 
4) Ponadto Wykonawca dostarczy poniższe dwa Utwory: 
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a) Losing the Dark (darmowy), 
b) Two Small Pieces of Glass. 

5) Opcjonalne: Wykonawca może dostarczyć Utwory wraz z licencją jak w punkcie 1), wymienione 
na liście poniżej: 
a) Dream to Fly, 
b) Undiscovered Worlds, 
c) Bugs, Rainforest Adventure, 
d) Celestial Railroad, 
e) Universe, 
f) W przypadku gdyby Wykonawca nie mógł dostarczyć powyższych pokazów, Zamawiający 

dopuszcza inne produkcje typu full-dome trwające nie mniej niż 25 minut utrzymane w 
tematyce popularno-naukowej, o preferowanej rozdzielczości 8K, jednak nie mniejszej niż 4K. 

6) Wszystkie Utwory będą dostarczone wraz z Polską Wersję Językową, jeżeli taka istnieje,  
lub w Wersji oryginalnej. Dodatkowo, Wykonawca dostarczy listę dialogową oraz dźwięk  
w formacie tonu międzynarodowego, zawierającego nagrane, co najmniej 6 kanałów, w formacie 
5.1, przy czym w żadnym z kanałów nie może być słychać narratora ani dialogów.  

7) Wszystkie Utwory zostaną dostarczone w rozdzielczości 8K. Jeśli dla danego Utworu nie istnieje 
wersja w rozdzielczości 8K, dopuszcza się wersje w najwyższej istniejącej rozdzielczości jednak 
preferowana jest rozdzielczość minimum 4K.  

 
 

2.5. System produkcyjny do Planetarium 

W ramach Systemu Multimedialnego, Wykonawca dostarczy również system produkcyjny 
pozwalający na produkcję programów do Planetarium. System ten musi umożliwiać przygotowanie 
pokazów, które będą następnie wyświetlane w Planetarium.  W związku z tym Wykonawca: 

1) Dostarczy co najmniej 4 dodatkowe, licencje do Oprogramowania do obsługi Planetarium  
oraz jego kopie, w celu uruchomienia ich na komputerach, będących częścią studia 
produkcyjnego. 

2) Dostarczy komputery typu notebook do programowania pokazów – 2 sztuki. Dostarczone 
notebooki muszą umożliwić programowanie pokazów do Planetarium i – w związku z tym – musi 
być na nich zainstalowane oprogramowanie o tych samych cechach funkcjonalnych, w pełni 
kompatybilne z  oprogramowaniem Systemu Projekcyjnego.  

3) Notebooki muszą mieć, co najmniej, następujące parametry: 
a) Procesor w najnowszej architekturze producenta, co najmniej 4-rdzeniowy; 
b) Karta graficzna z co najmniej 2GB  pamięci operacyjnej; 
c) Co najmniej jedno wyjście HDMI lub DP (możliwe wersje mini pod warunkiem dostarczenia 

przejściówek); 
d) Co najmniej 8GB pamięci operacyjnej RAM; 
e) Dysk twardy o pojemności co najmniej 1TB; 
f) System operacyjny pozwalający na obsługę programów graficznych, pakietu programów 

biurowych oraz uruchomienie oprogramowania do obsługi Planetarium dostarczonego przez 
Wykonawcę. 

4) Dostarczy 2 (dwie) stacje graficzne. Dostarczone stacje graficzne muszą umożliwić 
programowanie pokazów do Planetarium i – w związku z tym – musi być na nich zainstalowane 
oprogramowanie o tych samych cechach funkcjonalnych, w pełni kompatybilne z  
oprogramowaniem Systemu Projekcyjnego. 

5) Stacje graficzne muszą mieć co najmniej następujące parametry: 
a) Procesor w najnowszej architekturze producenta, co najmniej 4-rdzeniowy; 
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a) Karta graficzna z co najmniej 2GB pamięci operacyjnej; 
b) Co najmniej dwa wyjścia HDMI/DP/DVI; 
c) Co najmniej 32GB pamięci operacyjnej RAM 
d) Dysk twardy systemowy  o pojemności co najmniej 1TB; 
e) Dysk twardy do zawartości multimedialnych o pojemności co najmniej 3TB; 
f) System operacyjny pozwalający na obsługę programów graficznych, pakietu programów 

biurowych oraz uruchomienie oprogramowania do obsługi Planetarium dostarczonego przez 
Wykonawcę; 

g) Czytnik kart pamięci typu Compact Flash w obudowie. 
6) Monitory LCD – szt. 6 (po dwa na stację graficzną i dodatkowo po jednym dla komputerów typu 

notebook) spełniające następujące wymagania:  
a) Klasa produktu: Monitor LCD Wide Gamut; 
b) Przekątna ekranu: minimum 24 cale; 
c) Zalecana rozdzielczość obrazu: Minimum 1920x1080 pikseli; 
d) Rodzaj matrycy: IPS; 
e) Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): co najmniej jedno złącze: Display Port lub DVI  

lub HDMI. 
7) Aparat cyfrowy full frame DSLR o następujących parametrach: 

a) Matryca CMOS 24x36mm; 
b) Liczba efektywnych pikseli: około 22,3 megapiksela; 
c) Maksymalna rozdzielczość co najmniej 5760 x 3840px; 
d) Pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem co najmniej 63-strefowego pola; 
e) Możliwość nagrywania i zapisywania filmów MOV (film: H.264, kodowanie wewnątrz-  

i międzyklatkowe; dźwięk: Linear PCM). 
8) Pilot do zdalnego wyzwalania migawki. 
9) Dwie karty do zapisu zdjęć z aparatu o pojemności co najmniej 64GB z prędkością zapisu  

co najmniej 60MB/s. 
10) Obiektyw typu „rybie oko – kołowy” (ang. circular fisheye) o ogniskowej 8 mm i jasności  

co najmniej f/3.5, z kątem widzenia 180, lub ogniskowej 8-15 mm i jasności co najmniej f/4. 
Obiektyw musi umożliwiać utrwalenie przez dostarczony aparat pełnego koła „rybie oko – 
kołowe”.  

 
2.6. Oświetlenie 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje System Oświetlenia w Sali Projekcyjnej. System ten będzie 
zawierał: 

1) oświetlenie LED oświetlające Ekran Planetarium tzw. Cove Lights, spełniające następujące 
kryteria: 
a) Musi być zainstalowane w specjalnej kieszeni zamontowanej u dołu ekranu tak, aby oświetlać 

jednorodnie cały ekran; 
b) Musi umożliwiać osiąganie efektów świetlnych takich jak strobo, przebiegi, ściemnianie, 

rozjaśnianie; 
c) Musi posiadać trzy barwy podstawowe RGB z możliwością regulacji natężenia każdej  

z dokładnością 16 bit na kolor, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dowolnego koloru  
(w ramach dostępnego gamutu kolorów); 

d) Będzie istniała możliwość sterowania tym oświetleniem z poziomu Aplikacji Głównej; 
e) Będzie istniała możliwość zaprogramowania zachowania tego oświetlenia i zintegrowania  

go z pokazem sterowanym z poziomu Aplikacji Głównej; 
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f) Będzie istniała możliwość osiągania efektów wizualnych polegających na niezależnym 
zachowaniu poszczególnych segmentów nie dłuższych niż 1m.  

2) Dwie lampy spotowe umieszczone z tyłu Sali Projekcyjnej służące do oświetlania prezenterów 
stojących z przodu Sali, przy czym: 
a) Będzie istniała możliwość płynnej regulacji natężenia światła tych lamp z poziomu Aplikacji 

Głównej; 
b) Będzie istniała możliwość ustawania kształtu plamy światła za pomocą 4 motylków  

lub przesłon wsuwanych ręcznie; 
c) Będzie istniała możliwość ręcznego ustawienia  kierunku świecenia tych lamp, tak aby można 

było oświetlić prezentera stojącego w dowolnym miejscu z przodu Sali Projekcyjnej. 
3) Oświetlenie stopni w postaci pasków LED umieszczonych na krawędzi stopni, przy czym: 

a) Będzie istniała możliwość regulacji ich natężenia tak aby możliwe było ustawienie optymalnej 
wartości dla warunków panujących w planetarium; 

b) Będzie istniała możliwość włączania i wyłączania ich z poziomu Stanowiska Sterowania; 
c) Oświetlenie będzie zintegrowane z listwą przykręconą do krawędzi stopni i będzie wyraźnie 

zaznaczało krawędź stopnia tak, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo widzom 
wchodzącym i wychodzącym z Sali Projekcyjnej w warunkach niskiego oświetlenia. 

4) Instalację oświetlenia ogólnego widowni składającą się w szczególności z estetycznych lamp, 
które zastąpią obecnie zainstalowaną instalację oświetlenia (oprawy do demontażu) i umożliwią 
widzom komfortowe wchodzenie i wychodzenie z Sali Projekcyjnej, przy czym będzie istniała 
możliwość sterowania tymi lampami z poziomu Stanowiska Sterowania. Istotne jest takie 
dobranie natężenia światła lamp oświetlenia ogólnego, aby umożliwić widzom stopniowe 
adaptowanie się do warunków niskiego oświetlenia w Sali Projekcyjnej, zarówno przed jak i po 
pokazie. 

5) Kierunkowe oświetlenie w postaci diody LED w kolorze czerwonym zamontowanej przy każdym 
fotelu widowni, umożliwiające sporządzanie notatek przez widzów siedzących w fotelach,  
przy czym: 
a) Musi istnieć możliwość włączania i wyłączania tego oświetlenia indywidualnie przez widzów 

siedzących w fotelach i w tym celu w każdym fotelu musi zostać zainstalowany ergonomiczny 
włącznik; 

b) Musi istnieć możliwość odcięcia zasilania do wszystkich lampek z poziomu Stanowiska 
Sterowania;  

c) Natężenie światła tych diod musi być tak dobrane, aby nie zakłócało projekcji na Ekranie 
Planetarium; 

d) Kierunek i szerokość wiązki światła muszą być tak dobrane, żeby oświetlać jedynie trzymane 
przez widza na kolanach materiały pisane. Wiązka musi być całkowicie odcięta powyżej linii 
równoległej do ekranu planetarium. 

6) Oświetlenie techniczne przestrzeni całej Sali Projekcyjnej, tj. zarówno w przestrzeni za Ekranem 
Planetarium, jak i w przestrzeni widowni o natężeniu wystarczającym,  aby umożliwić prace 
techniczne sprzątanie itp. 

 
 

2.7. Fotele 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować na widowni Sali Projekcyjnej fotele,  
w wersji odpowiedniej dla Planetarium. Powinny to być ergonomiczne i wygodne fotele 
widowiskowe. Wykonawca winien dostarczyć 120 foteli i zainstalować maksymalną liczbę foteli  
z zachowaniem norm bezpieczeństwa oraz komfortu obserwacji ekranu z dowolnego fotela. 
Przewiduje się zainstalowanie nie mniej niż 108 foteli. Wykonawca winien zapewnić maksymalną 
ilość foteli zapewniającą zachowanie norm bezpieczeństwa (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 - 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 261) 
oraz komfort obserwacji ekranu z dowolnego fotela. Fotele do Planetarium powinny spełniać 
poniższe kryteria: 

1) Przewiduje się numerowanie rzędów i poszczególnych foteli. Numery rzędów i foteli muszą być 
wyraźne, dostosowane do Planetarium i zamontowane tak, aby umożliwiały łatwą orientację  
i rozpoznanie numerów nawet w warunkach niskiego oświetlenia. 

2) Technologia montażu i rozmieszczenia foteli powinna uwzględniać założenia projektu 
architektonicznego audytorium Sali Projekcyjnej Planetarium (dostępnego u Zamawiającego).  

3) Regulacja położenia oparcia powinna obejmować:  
a) Możliwość ustawienia oparcia w dwóch położeniach: tył/przód przez widza; 
b) Możliwość regulowania przez personel Planetarium maksymalnego wychylenia oparcia  

do tyłu, w zakresie kątów do 40 stopni mierzone od pionu, zależnie od usytuowania fotela na 
Sali Projekcyjnej; 

4) Preferowane jest rozwiązanie ze stałymi – nieunoszonymi siedziskami, jednakże tylko wtedy,  
jeśli zostaną spełnione wymagania minimalnego odstępu między rzędami, zdefiniowane  
w obowiązujących przepisach. 

5) Zagłówek – oparcie fotela wyposażone w zagłówek zintegrowany z oparciem w celu podparcia 
głowy użytkownika w pozycji rozłożonej oparcia. 

6) Tapicerka foteli oraz materiał, z którego zrobione są podłokietniki, powinny być trwałe, 
estetyczne i łatwe w konserwacji. Odporność tapicerki foteli na ścieranie musi wynosić najmniej 
200 000 cykli wg skali Martindale. Kolor i faktura tych materiałów powinny być ciemne  
i harmonizować z kolorem wykładziny podłogi oraz zapewniać zminimalizowanie odbicia  
i rozpraszania światła.  

7) Tapicerka foteli powinna minimalizować odbicie dźwięku. Poglądowe wytyczne w tym zakresie 
zawarte są w wytycznych akustycznych stanowiących załącznik 9. 1). Zamawiający będzie 
wymagał podania wartości pochłaniania dźwięku dla foteli zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005. 

8) Wszystkie widoczne elementy fotela powinny być matowe, w ciemnym kolorze, odpowiadające 
wystrojowi sali. 

9) Fotele powinny być łatwe w montażu i demontażu.  
10) Fotele muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie trudnozapalności i nietoksyczności,  

w tym być zgodne z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm)- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 261). 
 

 
2.8. Stanowisko Sterowania  

System Multimedialny musi być wyposażony w Stanowisko Sterowania, umożliwiające 
kontrolowanie wszystkich systemów potrzebnych do emisji pokazów w Planetarium. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaprojektowania i zainstalowania wszystkich mebli oraz systemów, koniecznych 
do stworzenia wygodnego Stanowiska Sterowania.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
Stanowiska Sterowania wraz z jego wizualizacją do uzgodnienia i akceptacji, oraz informacją  
o materiałach użytych do jego budowy. Stanowisko Sterowania powinno być utrzymane w stylistyce 
odpowiadającej referencjom stanowiącym załącznik 9. 4) do dokumentacji. W szczególności: 

1) Stanowisko Sterowania musi znajdować się z tyłu Sali projekcyjnej i przylegać do jej tylnej ściany, 
oddzielającej Salę Projekcyjną od pomieszczenia zaplecza. 

2) Stanowisko Sterowania musi być okolone estetycznie wyglądającym kontuarem,  
w celu oddzielenia prezenterów oraz wszelkich urządzeń technicznych czy okablowania  
od Sali Projekcyjnej. 
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3) Stanowisko Sterowania musi zapewniać prezenterom Planetarium wygodną komunikację  
z Salą Projekcyjną, a w szczególności posiadać dwa wejścia, zarówno po lewej, jak i po prawej 
stronie, zamykane samozamykającymi się drzwiami. 

4) Stanowisko Sterowania musi zawierać pulpit roboczy o szerokości co najmniej 3m. 
5) Stanowisko Sterowania musi zawierać co najmniej dwa wygodne fotele biurowe na kółkach,  

z podłokietnikami oraz zagłówkami, umożliwiające regulację wysokości siedzenia. 
6) Stanowisko Sterowania musi posiadać co najmniej jedną zamykaną szafkę z pułkami  

lub szufladami w której da się przechowywać mikrofony, wskaźniki laserowe i inne niezbędne 
podręczne rzeczy. 

7) Stanowisko Sterowania musi zapewniać ochronę akustyczną pracowników w nim pracujących,  
w szczególności konieczne jest zainstalowanie, co najmniej ustrojów akustycznych na tylnej 
ścianie oddzielającej Salę Projekcyjna od pomieszczenia zaplecza. 

8) Wszystkie meble użyte do budowy Stanowiska Sterowania muszą być czarne lub w ciemnej 
kolorystyce matowe tak, aby zminimalizować odbicia światła. 

9) Stanowisko Sterowania musi zawierać, co najmniej klawiaturę, myszkę oraz dwa ekrany 
umożliwiające płynna regulację ich jasności. 

10) Stanowisko Sterowania musi umożliwiać sterowanie Systemem Projekcyjnym. 
11) Z poziomu Stanowiska Sterowania powinna również istnieć możliwość kontrolowania całego 

Systemu Multimedialnego: Systemu Projekcyjnego, Systemu Dźwiękowego oraz Systemu 
Oświetlenia dla Sali Projekcyjnej. Zachowanie wszystkich powyższych systemów musi dać się 
automatyzować i programować z użyciem np. skryptów. 

12) Stanowisko Sterowania musi również umożliwiać prowadzenie prezentacji na żywo.  
13) Wymagana jest możliwość bezprzewodowego sterownia systemem Planetarium za pomocą 

małego i poręcznego urządzenia przenośnego – co najmniej jednego z urządzeń takich jak: palm, 
tablet PC, pocket PC lub telefon komórkowy, przy wykorzystaniu jednego ze standardowych 
sposobów komunikacji bezprzewodowej takich jak np.: Wi-Fi czy Bluetooth. Urządzenie 
przenośne powinno się wówczas znajdować w pobliżu lub pod kopułą Planetarium. Wykonawca 
dostarczy urządzenie bezprzewodowe umożliwiające sterowanie systemem Planetarium.  

14) Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie składniki Stanowiska Sterowania  
wraz ze wszystkimi meblami koniecznymi do montażu pozostałego wyposażenia.  
 

3. Prace Adaptacyjne 

W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać Prace Adaptacyjne tak, aby zapewnić 
optymalne warunki do instalacji i eksploatacji Planetarium jak również komfort zwiedzających  
i obsługi. Wykonawca winien również zadbać o wykończenie wizualne Sali Projekcyjnej oraz jej 
zaplecza, a styl wykończenia powinien uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.  
W tym celu Wykonawca wykona projekt koncepcyjny wykończenia Sali Projekcyjnej i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji. 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac, przedstawić Zamawiającemu  
do akceptacji Plan Kontroli Jakości na wykonywane roboty oraz Karty Materiałowe. 

Plan Kontroli Jakości powinien zawierać następujące informacje: miejsce wykonania prac  
lub elementu, technologia wykonywanych prac (np. sposób zabezpieczania antykorozyjnego 
konstrukcji i grubości powłok malarskich itp.), główne parametry techniczne w wykonanym 
elemencie decydujące o prawidłowym wykonaniu elementów i prac, badania kontrolne (np. zakres  
i sposób kontroli złączy spawanych przez upoważnioną osobę), inwentaryzacje i sprawdzenia 
wykonywanego elementu niezbędne do odbioru elementu prac, normowe tolerancje i dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe wykonania lub montażu elementu, wymagane parametry techniczne 
materiałów przewidzianych do wykonania prac, kwalifikacje, upoważnienia i przeszkolenia wymagane 
od pracowników wykonujących pracę w w/w technologii, zabezpieczenia wykonanych  
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lub zamontowanych elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru całości prac opisanych 
niniejszym przedmiotem zamówienia, instrukcję bezpiecznego wykonania robót podpisane przez 
uprawnionego specjalistę ds. BHP. 

Karta Materiałowa powinna zawierać opis materiału, dane techniczne, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty  i certyfikaty i inne ważne dokumenty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie. Rozpoczęcie pracy jest możliwe tylko po akceptacji ww. dokumentów przez 
Inżyniera Projektu. Termin składania ww. Dokumentów – co najmniej 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia danego zakresu robót.  

 
3.1. Pozwolenia i projekty 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonać i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji: 
a) Projekt wykonawczy adaptacji akustycznej wszystkich pomieszczeń znajdujących się  

w obrysie zewnętrznej Kopuły Planetarium, a w szczególności Sali Projekcyjnej, przedsionków 
i pomieszczeń technicznych, uwzględniający wykonanie izolacji akustycznej zewnętrznej 
kopuły Planetarium, ścian oraz pomieszczeń wewnętrznych. Projekt wykonawczy zostanie 
opracowany na podstawie wytycznych akustycznych stanowiących załącznik 9. 1); 

b) Projekt konstrukcyjny Ekranu Planetarium, konstrukcyjny i warsztatowy mocowania Ekranu 
Planetarium oraz warstw wewnętrznego wykończenia wraz z warstwami izolacyjnymi, do 
konstrukcji Planetarium, uzgodniony z projektantem konstrukcji Planetarium; 

c) Projekt aranżacji i wykończenia pomieszczeń Planetarium wraz z projektami branżowymi  
(jak np. konstrukcja, instalacje, stolarka, itd.). 

2) Wykonawca uzyska, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w przypadku konieczności, wszelkie 
niezbędne decyzje administracyjne i inne dokumenty, wymagane do prowadzenia  
Prac Adaptacyjnych - w tym prac budowlanych czy remontowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego. 

3) Wszelkie ingerencje w istniejące obiekty i ich elementy wymagają uzyskania zgody podmiotu 
udzielającego gwarancji na roboty budowlane oraz zastosowania się do jego wytycznych 
odnośnie sposobu przeprowadzenia prac.2 W przypadku nieuzyskania powyższej zgody 
Wykonawca, który dokona ingerencji w istniejące obiekty lub ich elementy obowiązany jest 
udzielić gwarancji na te obiekty lub ich elementy na okres jaki pozostał do końca okresu 
gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 

4) Wszelkie Prace Adaptacyjne musza być prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

5) Wykonawca będzie prowadził Prace Adaptacyjne zgodnie z instrukcją użytkowania obiektu,  
w tym - w szczególności - weźmie pod uwagę np. maksymalne dopuszczalne obciążenie stropów 
(załącznik 9. 2) a) x.). 

6) Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową i wykonawczą  
wraz z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji. Zamawiający w terminie 20 dni wniesie do niej 
uwagi, Które Wykonawca obowiązany jest uzupełnić w terminie 10  dni roboczych. Następnie 
Wykonawca złoży wniosek o wydanie stosownej decyzji (pozwolenia na budowę) lub zgłoszenie 
robót. Wykonawca dostarczy dokumentację  zamawiającemu, w co najmniej 3 egzemplarzach 
papierowych oraz w formie cyfrowej w formatach (.pdf) oraz (.dwg). Dokumentacja 
powykonawcza będzie dotyczyła: 

                                                           
2
 Zgodnie z umową nr 35/2010 z dnia 29.06.2010 r. zawartą pomiędzy EC1 Łódź – Miasto Kultury a 

Konsorcjum SKANSKA. 
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a) Części budowlanej, która będzie uwzględniała zainstalowanie dodatkowych drzwi, wykonanie 
ścianek działowych, ustrojów akustycznych oraz wszelkie inne zainstalowane na trwałe 
elementy Systemu Multimedialnego; 

b) Części instalacyjnej, która będzie zawierała rysunki i schematy instalacji elektrycznych, 
sygnałowych oraz wszelkich innych zainstalowanych przez Wykonawcę; 

c) Wszelkie inne, trwale zamontowane urządzenia i elementy, niewymienione powyżej. 
7) Wykonawca winien uwzględnić terminy i inne uwarunkowania, w przypadku konieczności 

uzyskania wymaganych prawem, decyzji administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych  
do prowadzenia Prac Adaptacyjnych. 
 
 
3.2. Adaptacje akustyczne Sali Projekcyjnej 

Wykonawca wykona izolację akustyczną kopuły Planetarium oraz adaptację akustyczną Sali 
Projekcyjnej i pozostałych pomieszczeń Planetarium, zgodnie z wykonanymi przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektami Wykonawczymi tak, aby zwiększyć tłumienie 
dźwięku przenikającego przez poszycie kopuły i drzwi oraz zmniejszyć odbicia dźwięku wewnątrz 
kopuły. W szczególności, Wykonawca winien też zminimalizować odbicia dźwięku od ścian 
okalających Salę Projekcyjną.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu, wykona badania izolacyjności 
akustycznej, czasu pogłosu oraz innych parametrów akustycznych potwierdzających spełnienie 
założeń projektowych.  Wykonawca przekaże wyniki Zamawiającemu. Badania te winny potwierdzić 
uzyskanie zaprojektowanych parametrów, które wykona wyspecjalizowana w tym zakresie firma.  
 
 

3.3. Wejścia do Planetarium 

Wykonawca, w ramach zamówienia, w strefie każdego z wejść do Sali Projekcyjnej 
(przedsionków), musi zaprojektować i wykonać śluzy świetlne, umożliwiające swobodne wchodzenie  
i wychodzenie z Sali Projekcyjnej, bez wpuszczania światła do jej wnętrza. W związku z tym, 
Wykonawca musi wykonać w szczególności następujący zakres robót: 

1) Wykonać szczelny sufit podwieszany w przedsionkach tak, aby zapewnić nieprzepuszczanie 
światła do wnętrza Sali Projekcyjnej. 

2) Dostarczyć i zamontować brakujące drzwi wejściowe zarówno do Sali Projekcyjnej (symbol 
DVPA2) jak i do wejść serwisowych do przestrzeni pomiędzy ekranem, a zewnętrznym poszyciem 
Sali Projekcyjnej (symbol DVP1) (4 (cztery) sztuki - zgodnie z załączonymi zestawieniami i rzutem 
poziomu -2 budynku N). Drzwi te powinny odpowiadać standardem wykonania i wyglądem  
już zainstalowanym drzwiom wejściowym do przedsionków i winny być zamontowane zgodnie  
z aprobatą techniczną dla drzwi tego typu. Drzwi będą spełniać wymagania: 
a) symbol drzwi DVP1: - drzwi drewniane, parametry akustyczne zgodne z projektem 

wykonawcy, wymiary zgodnie z zestawieniem. Wyposażenie: Samozamykacz, komplet 
klamek z szyldem krótkim, zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy, wkładka patentowa, 
rodzaj wykończenia: okleina w kolorze czarnym, ościeżnica – okleina w kolorze czarnym, nie 
odbijająca światła. 

b) symbol DVPA2: drzwi drewniane, wymiary, wyposażenie, uwagi – zgodnie z zestawieniem, 
wykończenie: okleina w kolorze czarnym, nie odbijająca światła, ościeżnica – okleina  
w kolorze czarnym, nie odbijająca światła, parametry akustyczne zgodne z projektem 
wykonawcy. 
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3) Ściany oraz podłogę obydwu wejść wykończyć wykładziną, identyczną  
z tą, która będzie zamontowana w Sali Projekcyjnej. 

4) Zainstalować estetyczne oświetlenie w przedsionkach i zapewnić możliwość sterowania  
tym oświetleniem z poziomu Stanowiska Sterowania. 
 
 
3.4. Zawiesia do Ekranu Planetarium 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zaprojektuje i zainstaluje system zawiesi  
do mocowania Ekranu Planetarium. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności: 

1) Opracować stosowne projekty konstrukcyjne warsztatowe zawiesi i sposobu ich mocowania  
do istniejącej konstrukcji kopuły Planetarium.  

2) Uzyskać akceptację opracowanych projektów przez projektanta istniejącej konstrukcji stalowej 
kopuły Planetarium.  

3) Opracować stosowne projekty warsztatowe oraz przedstawić oświadczenie osoby,  
ze stosownymi uprawnieniami konstrukcyjnymi, o poprawnym, zgodnym z projektem 
konstrukcyjnym zamontowaniu zawiesi i możliwości podwieszenia na nich ekranu, a danej masie. 

4) Wykonać system zawiesi do Ekranu Planetarium, zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
konstrukcyjnymi i warsztatowymi. 

5) Zabronione są wszelkie zmiany w konstrukcji, wprowadzane bez zgody projektanta. Zabroniona 
jest jakakolwiek ingerencja w elementy poszycia zewnętrznego Planetarium. Montaż 
jakichkolwiek elementów stanowiących ustroje akustyczne, bądź Ekranu Planetarium, muszą 
odpowiadać założeniom projektu konstrukcji i mogą być montowane pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi. Wszelkie, 
ewentualne zmiany wymagają zgody autora projektu budowlanego, konstruktora, akustyka, 
rzeczoznawcy ds. ppoż. oraz rzeczoznawcy ds. Bhp. 

 
 

3.5. Aranżacja zaplecza Sali Projekcyjnej (serwerownia, zaplecze techniczne) 

Wykonawca, w ramach zamówienia, zaprojektuje i wykona aranżację przestrzeni zaplecza Sali 
Projekcyjnej, wraz z jej wyposażeniem. Wykonawca, w szczególności: 

1) Wykona ściankę działową tak, aby podzielić istniejące pomieszczenie na 2 mniejsze 
pomieszczenia, z których jedno będzie pełniło role serwerowni, a drugie – rolę zaplecza 
technicznego.  

2) Zaaranżuje przestrzeń zaplecza technicznego tak, aby była przyjazna dla pracowników, w tym  
co najmniej: 
a) Ułoży wykładzinę podłogową na podłodze - identyczną z tą zainstalowaną w Sali Projekcyjnej; 
b) Wyposaży zaplecze techniczne w: regały do przechowywania książek i części zamiennych itp., 

w tym, co najmniej jedno biurko oraz fotel biurowy i lampkę biurową. 
c) Zamontuje niezbędne oświetlenie serwerowni i zaplecza technicznego. 

3) Zaadaptuje przestrzeń serwerowni do warunków odpowiednich dla instalowanych komputerów 
w tym, co najmniej: 
a) Wykończy powierzchnię posadzki w sposób, w którym będzie on gładka, odporna  

na ścieranie, wytrzymała na obciążenia szaf rakowych, łatwo zmywalna, niepyląca  
oraz wyłożona materiałem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne; 

b) Zapewni odpowiedni poziom ochrony akustycznej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
projektem wykonawczym adaptacji i izolacji akustycznej tak, aby szum serwerów oraz innych 
urządzeń zainstalowanych w serwerowni nie był słyszalny w Sali Projekcyjnej. 
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c) Zapewni odpowiednią ilość miejsca umożliwiającą rozbudowę systemu projekcyjnego o 
funkcjonalność 3D stereo w wersji pasywnej, w szczególności zdublowanie wszystkich 
komputerów generujących obraz na kopule. 

4) Zainstaluje drzwi wejściowe zarówno do pomieszczenia serwerowni, jak i pomieszczenia zaplecza 
technicznego (symbol DVPA2), 2 (dwie) sztuki – zgodnie z załączonym zestawieniem i rzutem 
poziomu – 2 budynku N). Drzwi te będą spełniać następujące wymagania: drzwi drewniane, 
wymiary, wyposażenie, uwagi – zgodnie z zestawieniem, stopka blokująca do drzwi, 
wykończenie: okleina w kolorze czarnym, nie odbijająca światła, ościeżnica – okleina w kolorze 
czarnym, nie odbijająca światła, parametry akustyczne zgodne z projektem wykonawcy.  
Drzwi będą zgodne w wyglądzie oraz będą odpowiadać standardem wykonania i wyglądem już 
zainstalowanym drzwiom wejściowym do przedsionków. 
3.6. Aranżacja Sali Projekcyjnej 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zaprojektuje i wykona aranżację  
Sali Projekcyjnej wraz z przedsionkami do stanu użytkowego. Wykończenie to powinno być zgodne  
z założeniami projektowymi, przedstawionymi Zamawiającemu do akceptacji. Wykończenie to ma 
zapewnić atrakcyjny wygląd przedsionków, Sali Projekcyjnej oraz pozostałych przestrzeni wewnątrz 
Planetarium, będących w zasięgu wzroku widzów. W szczególności, Wykonawca zapewni następujące 
elementy wykończenia: 

 
3.6.1. Wykładzina dywanowa 

Wykonawca ułoży na podłodze Sali Projekcyjnej oraz w wejściach wykładzinę dywanową 
obiektową, dedykowaną dla sali kinowych lub konferencyjnych, spełniającą następujące kryteria: 
1) Gramatura runa powinna wynosić nie mniej niż 610 g/mkw. 
2) Całkowity ciężar runa powinien wynosić nie mniej niż 3900 g/mkw. 
3) Wysokość runa wykładziny od 2 do 4,5 mm. 
4) Całkowita wysokość powinna być nie mniejsza niż 9,3 mm 
5) Wykładzina musi być koloru ciemnego – czarnego lub granatowego tak, aby minimalizować 

odbicia światła.  
6) Wykładzina musi mieć odpowiednie własności pochłaniania dźwięku tak, aby poprawiać akustykę 

Sali Projekcyjnej. Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 31dB. 
7) Wykładzina będzie posiadała właściwości antystatyczne tak, aby zminimalizować elektryzowanie 

się osób chodzących w Sali Projekcyjnej. 
8) Odporność na zgniatanie po 24 godzinach 93% regeneracji, po 1000 uderzeń 89% regeneracji.  
9) Klasa użytkowa wykładziny nie mniejsza niż Klasa 4 (33) zakres użytkowania jest przystosowany 

do dużych obciążeń. 
10) Wykonawca ułoży wykładzinę na całej powierzchni podłogi Sali Projekcyjnej, w tym: na widowni, 

na schodach obok widowni, w Przedsionkach Sali Projekcyjnej, w pomieszczeniu zaplecza 
technicznego zgodnie z zasadami sztuki. 

11) Wykonawca wykończy brzegi wykładziny przy ścianach cokołem, o wysokości co najmniej 10 cm. 
 

3.6.2. Kratki Wentylacyjne 

Wykonawca zamontuje kratki wentylacyjne we wszystkich, znajdujących się w podłodze, 
otworach wentylacyjnych. Kratki te muszą spełniać następujące kryteria: 
1) Kratki powinny być koloru ciemnego, harmonizującego z wykładziną dywanową, malowane 

proszkowo. 
2) Kratki muszą być wykonane z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i sztywność 

tak, aby nie uginały się w przypadku stanięcia na nich.  
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3) Musi istnieć możliwość demontażu kratki. 
4) Kratki nie mogą odstawać od podłogi więcej niż 5mm tak, aby widzowie nie potykali się o nie. 

 
3.6.3. Wykończenie ścian 

Wykonawca doprowadzi do stanu gotowego wszystkie ściany, będące w zasięgu wzroku widzów, 
wchodzących i wychodzących z Sali Projekcyjnej oraz w niej przebywających. W szczególności: 
1) Ułoży na ściance okalającej Salę Projekcyjną wykładzinę dywanową, o kolorystyce i parametrach  

identycznych, z ułożoną na podłodze   
2) Pomaluje ściany w przedsionkach oraz innych widocznych miejscach zmywalną farbą lateksową. 
 

3.7. Instalacja elektryczna i sygnałowa 

Wykonawca wykona instalacje elektryczne, sygnałowe, oraz wszelkie inne niezbędne  
do zapewnienia poprawnego działania dostarczonych systemów. 
 

3.7.1. Instalacje elektryczne 

Wykonawca wykona instalację elektryczną w obrębie Sali Projekcyjnej, serwerowni oraz zaplecza 
technicznego. W szczególności: 
1) Wykona projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, uwzględniający obecny stan instalacji  

oraz przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji. 
2) Wykona projekt powykonawczy uwzględniający wykonaną przez siebie instalację. 
3) Zainstaluje system UPS w ramach Zadania 4 zgodnie z opisem w Części III i zintegruje z instalacją 

elektryczną. 
4) Wykona rozdzielnicę elektryczną i umieści ją w pokoju zaplecza technicznego lub serwerowni.  
5) Projektowane instalacje elektryczne Wykonawca zasili z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej, 

przy czym: 
a) Wykonawca wyposaży rozdzielnicę we wszystkie niezbędne aparaty; 
b) Wykonawca zabezpieczy wszystkie obwody odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi 

przez odrębne przepisy oraz optymalnymi ze względu na charakter zasilanych urządzeń; 
c) Wykonawca umieści w rozdzielni główny wyłącznik prądu, odcinający zasilanie całej 

rozdzielni. 
6) Wykona instalację elektryczną służąca do zasilania wszelkich zainstalowanych przez siebie 

urządzeń, przy czym: 
a) Wszystkie przewody użyte do stworzenia instalacji będą miedziane, o przekroju żyły,  

co najmniej 2,5mm2; 
b) Wszystkie gniazda będą posiadały uziemienie ochronne; 
c) Przewody zostaną poprowadzone w korytach kablowych lub rurkach peszla. 

7) Wykona instalację elektryczną umożliwiającą podłączanie dodatkowych urządzeń, a w tym; 
a) Zainstaluje 4 podwójne gniazdka elektryczne o obciążalności do 16A z przodu  

Sali Projekcyjnej; 
b) Zainstaluje 15 gniazd elektrycznych o obciążalności do 16A w obrębie  

Stanowiska Sterowania; 
c) Zainstaluje przy każdym z projektorów cyfrowych, co najmniej 2 zapasowe gniazda  

o obciążalności do 16A. 
8) Wykona instalacje połączeń wyrównawczych do wszystkich wymagających tego urządzeń  

i instalacji w tym, w szczególności Ekranu Planetarium i serwerów. 
9) Wykona pomiary elektryczne wykonanych przez siebie instalacji elektrycznych i przedstawi je 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.  
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10) Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość podłączenia rozdzielnicy Planetarium, 
zainstalowanej w obszarze serwerowni lub pomieszczenia technicznego, do wewnętrznej sieci 
elektrycznej, istniejącej w budynku N.  

11) Wykonany projekt oraz instalacja umożliwią łatwą rozbudowę systemu projekcyjnego o 
funkcjonalność 3D stereo w wersji pasywnej, a w tym zdublowanie wszystkich komputerów 
generujących obraz na kopule oraz rzutników. W szczególności Wykonawca wyposaży rozdzielnię 
we wszystkie niezbędne aparaty umożliwiające podłączenie dodatkowych komputerów oraz 
rzutników. 
 
 
 
 

3.7.2. Instalacja sygnałowa 

Wykonawca wykona instalację sygnałową w obrębie Sali Projekcyjnej, serwerowni oraz zaplecza 
technicznego. W szczególności: 
1) Wykona projekt wykonawczy i powykonawczy instalacji sygnałowej uwzględniający obecny stan 

instalacji oraz wykonaną przez siebie instalację. 
2) Wykona instalację sygnałową służąca do doprowadzania sygnałów do zainstalowanych  

przez siebie urządzeń, przy czym: 
a) Przewody zostaną poprowadzone w korytach kablowych lub rurkach peszla; 
b) Sygnały wizyjne do projektorów cyfrowych będą przesyłane kablami światłowodowymi,  

przy czym Wykonawca zainstaluje po stronie serwerów krosownice światłowodową,  
a po stronie rzutników gniazda światłowodowe.  

c) Połączenie pomiędzy krosownicą, a serwerami oraz pomiędzy gniazdami, a rzutnikami będą 
realizowane światłowodowymi kablami krosowymi. Wykonawca dostarczy po 4 zapasowe 
kable krosowe każdego typu.    

d) Wykonana instalacja sygnałowa umożliwi łatwą rozbudowę systemu projekcyjnego o 
funkcjonalność 3D stereo w wersji pasywnej, a w tym zdublowanie wszystkich komputerów 
generujących obraz na kopule oraz rzutników. W tym celu Wykonawca przygotuje trasy 
kablowe (koryta, rurki peszla), aby umożliwić łatwe doprowadzenie kabli sygnałowych do 
dodatkowych rzutników 

 
3.7.3. Koryta kablowe 

Wykonawca zainstaluje koryta kablowe w pomieszczeniach Sali Projekcyjnej, serwerowni  
oraz zaplecza technicznego. W szczególności: 
1) Zainstaluje osobne koryto kablowe dla kabli sygnałowych, a osobne dla zasilających. 
2) Zainstaluje koryta kablowe do każdej z szaf rakowych w serwerowni, umożliwiające wygodne 

łączenie urządzeń. 
3) Umożliwi łatwą rozbudowę systemu projekcyjnego o funkcjonalność 3D stereo w wersji 

pasywnej, a w tym zdublowanie wszystkich komputerów generujących obraz na kopule oraz 
rzutników. W tym celu Wykonawca przygotuje trasy kablowe (koryta, rurki peszla), aby umożliwić 
łatwe zasilenie dodatkowych urządzeń. 

 

3.8. Dostosowanie systemu sygnalizacji  pożarowej (SSP) 

Wykonawca dostosuje istniejącą instalację SSP do warunków zaistniałych po zainstalowaniu 
wszystkich urządzeń i systemów, przy czym zmiany te będą uzgodnione z rzeczoznawcą 
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przeciwpożarowym, wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zleci operatorowi wskazanemu 
przez Zamawiającego włączenie wykonanego przez siebie systemu sygnalizacji SSP do istniejącego w 
budynku systemu SSP. System wykonany przez Wykonawcę musi być kompatybilny z już istniejącym 
systemem, wykonanym zgodnie z dokumentacją powykonawczą, stanowiącą załącznik 9. 2) e) iii. do 
SIWZ. W szczególności, przewiduje się, że konieczne będzie co najmniej:  
1) Zainstalowanie dodatkowych czujek dymowych lub temperaturowych, w stworzonych  

przez Wykonawcę przedsionkach oraz – w razie konieczności – w serwerowni  
i/lub pomieszczeniu technicznym. 

2) Przymocowanie, znajdujących się przy zenicie kopuły, co najmniej 3 z 4 istniejących kapilarnych 
czujek dymowych, do Ekranu Planetarium, od jego strony zewnętrznej, w taki sposób, aby otwór 
każdej kapilary pokrywał się z otworem perforacji Ekranu Planetarium. Kapilary muszą być 
rozmieszczone równomiernie wokół średnicy. Zamawiający, w miejscach mocowania kapilar, 
dopuszcza możliwość powiększenia otworów w Ekranie Planetarium.  

3) Zainstalowanie, w razie konieczności, dodatkowych czujek lub innych systemów SSP tak,  
aby zapewnić pełna zgodność z przepisami przeciwpożarowymi (PPOŻ).  

4) Dostosowanie innych urządzeń ochrony PPOŻ do charakteru i wyposażenia pomieszczeń  
(w szczególności serwerownia, pomieszczenie zaplecza technicznego). 

5) Modyfikacja oświetlenia ewakuacyjnego – Wykonawca wymieni -w uzgodnieniu z rzeczoznawcą 
PPOŻ, wskazanym przez Zamawiającego - zamontowane obecnie oświetlenie ewakuacyjne  
w Sali Projekcyjnej oraz w przedsionkach, na normalnie ciemne, tj. zapalające się dopiero w razie 
alarmu PPOŻ.   

 
 

3.9. Internet  

Wykonawca doprowadzi Internet do Serwerowni i do Stanowiska Sterowania, z punktu dostępu 
znajdującego się na poziomie -1 budynku N, w odległości ok. 50 m od serwerowni (licząc po trasie 
ułożenia przewodu). W tym celu Wykonawca wykona koryto kablowe i przepust przez ścianę 
żelbetową, stanowiącą podstawę kopuły zewnętrznej oraz poprowadzi trzy przewody UTP kat. 7,  
od punktu dostępu do Serwerowni i zakończy je na Stanowisku Sterowania.  
 

3.10. Platformy pod rzutniki 

Wykonawca wykona platformy niezbędne do zainstalowania projektorów cyfrowych, przy czym: 
1) Platformy te będą miały na tyle sztywną konstrukcję, aby wyeliminować możliwość pływania 

obrazu na Ekranie Planetarium, związanego z ewentualnymi przemieszczaniami  
lub odkształceniami platform. 

2) Platformy będą wykonane i wyposażone w system poręczy i drabinek, umożliwiający łatwy  
i bezpieczny dostęp do rzutników przez obsługę.  

 

4. Inne wymagania oraz sprzęt 

Wykonawca dostarczy, zamontuje, i uruchomi wszelkie urządzenia, wymienione  
w SIWZ, jak również te nie-wymienione, lecz niezbędne do prawidłowego działania wymienionych 
systemów oraz konieczne do optymalnego działania Planetarium.  

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek, na czas prowadzonych robót budowlanych i instalacyjnych, 
zabezpieczyć ściany, przegrody, drzwi, instalacje i inne istniejące elementy budynku przed 
uszkodzeniem, wynikającym z prowadzonych prac, transportu materiałów lub ich składowania.  
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Przy czym, ciężar transportowanych i składowanych materiałów nie powinien przekraczać 
dopuszczalnego obciążenia dla stropów i posadzek. 

Wykonawca ma obowiązek, na czas prowadzenia robót, skutecznie zabezpieczyć -  
lub zdemontować i zabezpieczyć - wszelkie instalacje kolidujące z pracami, nie zakłócając przy tym  
ich pracy, a w szczególności pracy systemów pożarowych i dozorujących. W szczególności:  
1) Wykonawca na własny koszt przywróci do stanu wyjściowego wszystkie obiekty, systemy  

i ich elementy nieobjęte niniejszą dokumentacją, a które ewentualnie ucierpią w trakcie 
instalacji. 

2) Naprawi na własny koszt wszelkie koszty wyrządzone przez siebie, swoich pracowników  
lub podwykonawców. 

3) Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą posiadały konieczne obudowy, 
mocowania, szafy rakowe oraz zostaną zainstalowane i uruchomione. 

4) Podstawy do zainstalowania rzutników cyfrowych, jak również osłony izolujące światło i szum  
z projektorów cyfrowych będą - w razie konieczności - dostarczone i zamontowane  
przez Wykonawcę. 

5) Wszystkie elementy systemu multimedialnego Planetarium powinny być fabrycznie nowe, 
nieregenerowane i nie powystawowe. 

6) Wszystkie urządzenia/systemy/mocowania zainstalowane w obrębie przestrzeni za Ekranem 
Planetarium powinny być czarne, matowe tak, aby nie odbijały światła z projektorów cyfrowych. 

7) Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania norm higieny pracy oraz bezpieczeństwa PPOŻ 
podczas wykonywania zlecenia. Zatrudniani przez Wykonawcę pracownicy lub podwykonawcy  
i ich pracownicy będą mieli stosowne zaświadczenia, badania i wszelkie inne dokumenty 
uprawniające ich do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszym dokumencie.  

8) Wykonawca dostarczy i zainstaluje w Sali Projekcyjnej rzutnik multimedialny, w celu 
umożliwienia prowadzenia prezentacji multimedialnych, wykładów, itp. Wykonawca zainstaluje 
rzutnik w taki sposób, aby jego obraz był widoczny w przedniej części Ekranu Planetarium. 
Rzutnik będzie spełniaj następujące minimalne wymagania: 
a) Rozdzielczość: 1920x1080px; 
b) Strumień świetlny: 4000 lm; 
c) Kontrast: 1000:1; 
d) Wejścia: HDMI, DVI, D-SUB; 
e) Zoom optyczny. 

9) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, konserwacji i bezpiecznego użytkowania urządzeń, 
instalacji i elementów wbudowanych i zastosowanych i urządzeń systemu multimedialnego  
oraz wyposażenia planetarium. Instrukcje te winny zawierać wszystkie niezbędne informacje  
dla użytkownika umożliwiające spełnienie warunków udzielonej gwarancji. 
Gwarancje (producentów lub dostawców) powinny m.in. zawierać: nazwy autoryzowanych firm 
uprawnionych do wykonywania czynności serwisowych, szczegółowy zakres przeglądów 
zerowych i okresowych, wzór dokumentu potwierdzający dokonanie obowiązkowych przeglądów 
zerowych i okresowych, okresy przeprowadzania obowiązkowych przeglądów.  
Powyższe dokumenty winny mieć ponumerowane strony i być podpisane przez upoważnione 
osoby ze strony producentów lub dostawców i wykonawcę. 
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Część II. Zadanie 2: 

 

 

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego  
dla Sferycznego Kina 3D Centrum Nauki i Techniki  

wraz z aranżacją i wyposażeniem pomieszczeń. 
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5. Wstęp 

 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w kompletny System Multimedialny do Kina 

Sferycznego 3D w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, zwanego dalej Kinem 3D oraz wykonanie 
wszelkich Prac Adaptacyjnych, niezbędnych do uruchomienia w pełni funkcjonalnego, nowoczesnego 
Kina 3D na najwyższym światowym poziomie W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, 
dostarczy, zainstaluje i uruchomi System Multimedialny oraz wyposażenie, wykona projekty 
wykonawcze i dokona adaptacji Sali projekcyjnej Kina 3D, zapewni serwis gwarancyjny dla 
zainstalowanego Systemu Multimedialnego  oraz zapewni szkolenia dla obsługi.  
Zainstalowany System musi zapewniać wszystkie funkcjonalności nowoczesnego Kina 3D,  
jak i nowoczesnego planetarium, a w szczególności spełniać wszystkie wymagania opisane  
w niniejszym OPZ. 

Ogólnym założeniem jest, że Wykonawca, biorąc pod uwagę bieżący stan obiektów znajdujących 
się w EC-1, ma dostarczyć całość niezbędnego wyposażenia, wszystkie programy i aplikacje 
komputerowe oraz wykonać wszelkie Prace Adaptacyjne niezbędne do uruchomienia w pełni 
funkcjonalnego Kina 3D, odpowiadającego obecnym najwyższym światowym standardom  
oraz spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym dokumencie. Prace Adaptacyjne będą 
uwzględniały m. in. zaprojektowanie i wykonanie szklanej serwerowni, przygotowanie zawiesi  
do ekranu sferycznego oraz aranżację pomieszczenia widowni Kina 3D wraz z wykończeniem ścian 
Kina 3D, wykonaniem oświetlenia niezbędnej instalacji elektrycznej i pożarowej. 

Wykonawca weźmie na siebie również odpowiedzialność za dostosowanie Kina 3D  
i jego instalacji do przepisów obowiązujących na terenie Polski oraz UE, w szczególności Przepisów 
Ochrony Przeciwpożarowej oraz przepisów BHP w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  oraz wykona prace zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych”. 

 
 

6. System Multimedialny 

System Multimedialny ma być zintegrowanym systemem audio-video odpowiadającym 
najwyższym światowym standardom zarówno w zakresie jakości projekcji, jak i funkcjonalności. 
Na System Multimedialny składać się będzie: 

1) System Projekcyjny o rozdzielczości 4K 3D stereo; 
2) System dźwiękowy w standardzie 5.1; 
3) Ekran Kina 3D; 
4) Filmy Fulldome; 
5) Fotele/kanapy do Kina 3D; 
6) System Oświetlenia; 
7) Stanowisko Sterowania; 
8) Inne niezbędne wyposażenie; 

 
System Multimedialny ma umożliwiać wyświetlanie w Kinie 3D pokazów popularnonaukowych i 

filmów 3D stereo poprzez wyświetlanie grafik, animacji oraz filmów Fulldome w technologii 3D stereo 
na całej powierzchni kopuły. 

Dostarczony System Multimedialny będzie fabrycznie nowy, nieregenerowany  
i nie-powystawowy, wytworzony na potrzeby Zamawiającego i nie będzie obarczony żadnymi 
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prawami osób trzecich, w tym również żadnymi prawami wynikającymi z prawa autorskiego i praw 
pokrewnych. 

W szczególności system musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w następnych rozdziałach. 

 

6.1. System Projekcyjny 

System Projekcyjny typu fulldome ma mieć rozdzielczość równą co najmniej 4K (jak zdefiniowano 
w p.2.1.1 ppkt 1) i 2)) i wyświetlać na kopule obraz generowany przez Zestaw Komputerów  
z zainstalowanym Oprogramowaniem do obsługi Kina 3D, umożliwiającym przygotowanie  
i prezentowanie na całej kopule różnorodnych programów tj.: prezentacji, pokazów 
astronomicznych, filmów popularno-naukowych, grafik 3D generowanych w czasie rzeczywistym  
i innych treści typowych dla nowoczesnego systemu multimedialnego typu fulldome. System musi 
umożliwiać prowadzenie pokazów na żywo z użyciem funkcji interfejsu oraz z użyciem 
preprogramowanych skryptów jak również być wstanie wyświetlać filmy w formacie fulldome- 
wszystko w formacie 3D stereo.  

 
6.1.1. System Projektorów Cyfrowych 

System projektorów cyfrowych do wyświetlania projekcji typu fulldome pod kopułą Kina 3D, musi 
spełniać następujące kryteria: 

1) Wykorzystywać do projekcji układ 6 (sześciu) projektorów cyfrowych o rozdzielczości 
maksymalnej, co najmniej 2560x1600p każdy, spełniających najwyższe standardy techniczne. 
Dopuszcza się rozwiązanie składające się z 5 (pięciu) projektorów pod warunkiem zachowania 
wymogów ust. 2) i 3) poniżej. 

2) Wyświetlać na kopule co najmniej 9 000 000 rozłącznych pikseli równocześnie. Oznacza to,  
że nawet, jeżeli w niektórych miejscach kopuły piksel jest tworzony przez więcej niż jedną wiązkę 
światłą pochodzącą z więcej niż jednego projektora, piksel ten musi być liczony jako jeden. 

3) Maksymalny strumień świetlny każdego z projektorów cyfrowych musi być nie mniejszy  
niż 2000 lm liczone po przejściu przez koło kolorów jeżeli takie jest zainstalowane w rzutniku. 

4) System do projekcji cyfrowej na kopule musi zapewniać synchronizację wszystkich kanałów 
video, które tworzą obraz na kopule tak, aby obrazy były wyświetlane w sposób synchroniczny. 
Połączenia obrazów z poszczególnych projektorów muszą być niewidoczne dla widzów. 

5) Projektory muszą umożliwiać wyświetlanie obrazu w technologii Active Stereo 3D  
z częstotliwością odświeżania kolejnych naprzemiennych klatek co najmniej 120Hz   
tak, aby umożliwić odtwarzanie obrazu w technologii Active Stereo 3D o częstotliwości 60Hz. 

6) System musi być dostarczony wraz z 2 (dwoma) pełnymi kompletami okularów Active Stereo 3D,  
o możliwie najszerszym kącie widzenia wraz z nadajnikami, urządzeniami do synchronizacji  
i wszelkim innym sprzętem koniecznym do osiągnięcia funkcjonalności Active Stereo 3D (gdzie 
komplet jest równy ilości siedzeń w Sali Projekcyjnej Kina 3D), plus 20 sztuk zapasowych 
okularów (łącznie minimum 115 sztuk). Okulary te muszą spełnić następujące wymagania: 
a) przekątna soczewki/szkła okularów min. 57mm, 
b) waga okularów max 60 g. 

7) Kable użyte do transmisji audiowizualnej muszą być odpowiednio wysokiej jakości,  
czyli takie które zapewniają transfer sygnałów bez wyraźnie odczuwalnych zniekształceń czy strat. 
W szczególności, sygnały wizyjne do projektorów cyfrowych muszą być przesyłane kablami 
optycznymi, a wszelkie przewody głośnikowe muszą być miedziane, o średnicy odpowiedniej  
do mocy głośników.  
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8) System Projektorów Cyfrowych powinien być wyposażony w system auto-korekcji geometrii i 
jasności obrazu, pochodzącego z poszczególnych projektorów, który będzie umożliwiał 
automatyczną korekcję geometrii oraz jasności obrazu wyświetlanego  
przez poszczególne rzutniki, zainstalowanych w Sali Projekcyjnej i tworzących jednolity obraz  
na Ekranie Kina 3D. System ten musi spełniać następujące kryteria: 
a) musi być zintegrowany z interfejsem Oprogramowania do obsługi Kina 3D;  
b) umożliwiać kalibrację obrazu z poszczególnych projektorów tak, aby wyświetlany obraz  

na Ekranie Kina 3D był jednorodny zarówno pod względem geometrii jak i jasności;  
c) cała procedura nie może trwać więcej niż 30 min. 

 
6.1.2. Zestaw komputerów  

System projekcyjny musi być oparty o zestaw komputerów, generujących obraz dla Projektorów 
Cyfrowych. Komputery te muszą posiadać co najmniej następujące parametry: 

1) Co najmniej 24 GB pamięci RAM. 
2) Kartę graficzną z co najmniej 4 GB pamięci podręcznej GDDR5 oraz przepustowością pamięci  

co najmniej 150 GB/s. 
3) Dysk twardy systemowy - na którym zostanie zainstalowany system operacyjny, o pojemności  

co najmniej 500GB SSD, w układzie RAID 1 (mirror). 
4) Dysk twardy do przechowywania zawartości merytorycznej, o pojemności co najmniej 

2TB(preferowane dyski SSD), w układzie RAID 1 (mirror). 
5) Procesor w najnowszej architekturze producenta, minimum 4-rdzeniowy. 
6) Wykonawca dostarczy jeden, w pełni kompatybilny i identycznie wyposażony komputer służący 

jako hot-spare. 
 

6.1.3. Oprogramowanie do obsługi Kina 3D 

System Projekcyjny musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do obsługi Kina 3D. 
Oprogramowanie to musi zapewnić wygodną i scentralizowaną obsługę wszystkich urządzeń  
i systemów znajdujących się w Kinie 3D. Oprogramowanie to musi również zapewnić wszelkie 
funkcjonalności typowe dla nowoczesnego Planetarium w tym możliwość wyświetlania pokazów 
fulldome oraz przygotowania pokazów w postaci skryptów. Oprogramowanie musi być w pełni 
kompatybilne z oprogramowaniem Planetarium Centrum Sztuki Filmowej. 

 

6.1.3.1. Aplikacja Główna 

Oprogramowanie do obsługi Kina 3D powinno posiadać jedną Aplikację Główną, pozwalającą  
na zarządzanie całością treści wyświetlanej na Ekranie Kina 3D oraz wszystkimi urządzeniami w Kinie 
3D. Aplikacja Główna musi: 

1) Integrować wszystkie systemy zainstalowane w Kinie 3D, co najmniej: System Projekcyjny  
i System Dźwiękowy oraz umożliwiać scentralizowane sterowanie całym systemem tak,  
aby zapewnić zarówno duże możliwości działania jak i odpowiedni komfort pracy.  
Niezbędne jest zapewnienie najwyższej jakości projekcji oraz możliwości rozwijania 
oprogramowania tak, aby pozostawało ono aktualne. 

2) Umożliwiać sterowanie Systemem Projekcyjnym oraz Systemem Dźwiękowym bezpośrednio  
z poziomu interfejsu Aplikacji Głównej lub za pomocą wcześniej zaprogramowanych skryptów 
wywoływanych na życzenie. 

3) Umożliwiać projektowanie własnych okien interfejsu oraz zmianę języka interfejsu. 
4) Umożliwiać wyświetlanie na monitorze podgląd obrazu kopuły. 
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5) Umożliwiać wyświetlanie na Ekranie Kina 3D treści astronomicznych oraz treści multimedialnych 
zgodnie z kryteriami określonymi w paragrafach 6.1.3.2 oraz 6.1.3.3, przy czym: 
a) Musi istnieć możliwość jednoczesnego wyświetlania treści multimedialnych  

oraz astronomicznych i dokonywania płynnych przejść między nimi, dokonywania translacji 
(co najmniej położenie, obrót, skalowanie) jednych i drugich; 

b) Musi istnieć możliwość zarządzania wszystkimi treściami w sposób zsynchronizowany; 
c) Musi istnieć możliwość wyświetlania jednych i drugich łącznie z wykorzystaniem kanału alpha 

(przezroczystości). 
 

6.1.3.2. Funkcje multimedialne Aplikacji Głównej 

Oprogramowanie do obsługi Kina 3D musi posiadać również zintegrowany system do prezentacji  
treści multimedialnych. System ten musi być integralną częścią Aplikacji Głównej, a nie osobnym 
podprogramem, pluginem czy aplikacją dostarczoną jak dodatkowa. Aplikacja Główna musi więc 
umożliwiać: 

1) Łatwe przenikanie pomiędzy odtwarzanymi strumieniami video a grafiką oraz grafiką 3D. 
2) Wyświetlanie obrazów oraz video w formie warstw, które mogą nakładać się lub przenikać 

włączając w to przeźroczystość uzyskiwaną za pomocą np. kanałów alfa.  
3) Przerywanie i wznawianie przygotowanych wcześniej pokazów. 
4) Wyświetlanie tekstu w dowolnym kolorze, rozmiarze oraz miejscu kopuły z użyciem dowolnej 

czcionki zainstalowanej w systemie. 
5) Synchronizację strumienia audio z obrazem video. 
6) Odtwarzanie pokazów zapisanych w formacie dome masters i innych formatach typowych  

dla pokazów planetaryjnych, dostępnych na rynku. 
7) Jednoczesne wyświetlanie w dowolnym miejscu kopuły w dowolnej skali, obrocie: 

a) Obrazu video; 
b) Zdjęć; 
c) Obrazów allsky; 
d) Panoram; 
e) modeli 3D wraz z ich teksturami. 

8) Obsługę standardowych formatów projekcji obrazu i dźwięku – w szczególności, co najmniej 
następujące formaty: 
a) Obrazy: JPG, BMP, PNG, DDS; 
b) Audio: WAV, MP3, AC3, multichannel WAV; 
c) Video: MPG 1,2 oraz 4, DivX, XviD, H.264, MOV. 

9) Obsługę i możliwość wyświetlenia na kopule modeli 3D zapisanych w standardowym formacie: 
a) Direct X (.x);  
b) OBJ (.obj). 

10) Odtwarzanie animacji 3D, zapisanych do pliku (np. w formacie .x), włączając  
w to deformacje kształtu obiektu z wykorzystaniem cieniowania vertex shaker. 

11) System powinien umożliwiać tworzenie pokazów na żywo jedynie z użyciem interfejsu, bez 
konieczności tworzenia skryptów. Funkcja ta musi umożliwiać użytkownikowi zapisanie 
tworzonej sceny, utworzenie następnej sceny i jej zapisanie oraz automatycznie przejście między 
nimi. Powinien być to proces powtarzalny, służący do tworzenia pełnego pokazu na żywo. 

12) Widok kopuły powinien być interaktywny. Na przykład, używając myszy, użytkownik musi mieć 
możliwość przeciągania obiektów w różne miejsca kopuły, ich zbliżania i oddalania Musi być to 
cecha zintegrowana z interfejsem Aplikacji Głównej, a nie osobny statyczny podgląd kopuły.  

13) Aplikacja Główna będzie miała funkcjonalność przechowywania, pobierania i wysyłania danych w 
trybie on-line tzw. Chmurze. Dane będą współdzielone między wszystkimi użytkownikami 
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Chmury. Funkcja ta musi umożliwiać automatyczne instalowanie pobranych danych do 
odpowiednich elementów Systemu Multimedialnego i udostępniać je do użycia (tj. wyświetlania i 
użycia w trakcie pokazu) od momentu instalacji. 

 
 

6.1.3.3. Funkcje astronomiczne Aplikacji Głównej 

Oprogramowanie do obsługi Kina 3D musi posiadać również zintegrowany system do prezentacji  
szeroko pojętej astronomii. System ten musi być integralną częścią Aplikacji Głównej, a nie osobnym 
podprogramem, pluginem czy aplikacją dostarczoną jak dodatkowa. Aplikacja Główna musi więc 
umożliwiać: 

1) Demonstrację obrazu nieba z widzianego dowolnego punktu na powierzchni Ziemi  
z uwzględnieniem efektów atmosferycznych, ruchu dobowego czy precesji. 

2) Demonstrację obrazu nieba w różnych zakresach widma, co najmniej:  
a) COBE lub WMAP lub Planck; 
b) IRAS lub WISE; 
c) 1420MHz; 
d) UV; 
e) Chandra lub ROSAT; 
f) COMPTON lub INTEGRAL. 

3) Demonstrację wszelkiego rodzaju siatek oraz skali astronomicznych. 
4) Demonstrację  punktów kardynalnych (N, E, S i W). 
5) Demonstrację orbit planet (w tym planet karłowatych) i ich księżyców, komet, planetoid. 
6) Demonstrację ruchów własnych gwiazd. 
7) Demonstrację gwiazdozbiorów włączając w to rysunki artystyczne, gwiazdy połączone liniami 

prostymi oraz granice gwiazdozbiorów wg IAU. 
8) Dostosowanie sposobu wyświetlania gwiazd a w tym: 

a) Dostosowanie wielkości punktu w zależności od magnitudo; 
b) Dostosowanie koloru; 
c) Dostosowanie kształtu gwiazdy; 
d) Dostosowanie wielkości halo. 

9) Demonstrację obrazów następujących obiektów astronomicznych: 
a) Wszystkich znanych planet Układu Słonecznego, ich księżyców, większych planetoid  

i wybranych komet, oraz umożliwiać wyświetlanie ich opisów i orbit; 
b) Pierścieni Saturna w postaci pojedynczych ciał a nie wyłącznie ciągłej tekstury; 
c) Drogi Mlecznej; 
d) Obiektów z katalogu Messiera; 
e) Obłoków Magellana; 
f) Obiektów z katalogu NGC. 

10) System musi umożliwiać tłumaczenie i wyświetlanie opisów (etykiet) planet, księżyców, komet, 
gwiazdozbiorów, obiektów Messiera, obiektów z katalogów NGC/IC, itp. w innych językach  
(np. w  języku polskim) niezależnych od języka interface'u. 

11) Demonstrację zjawisk astronomicznych w tym co najmniej zaćmienia Słońca oraz Księżyca. 
12) Demonstracje: 

a) Większości znanych planet pozasłonecznych; 
b) Wybranych galaktyk z Grupy Lokalnej, oraz następujących katalogów: 

i) Tully Galaxy Catalog, 
ii) 2MASS Galaxy Catalog, 
iii) The Two-Degree Field Galaxy Survey, 
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iv) The Sloan Digital Sky Galaxy Survey, 
v) Two-Degree Field Quasar Survey, 
vi) The Sloan Digital Sky Quasar Survey. 

13) Demonstracje: 
a) Sztucznych satelitów Ziemi i ich orbit; 
b) Wybranych komet i ich torów poruszania się. 

14) Demonstrację powierzchni Ziemi, Księżyca oraz Marsa w wysokiej rozdzielczości; 
15) Demonstrację modelu Drogi Mlecznej jako trójwymiarowego obiektu wolumetrycznego.  
16) Demonstrację wizualizacji danych udostępnianych przez American Museum of Natural History 

pod nazwą Digital Universe.  
17) Demonstrację zestawów danych udostępnianych przez National Oceanic and Atmospheric 

Administration pod nazwą Science on the Sphere. 
18) Samodzielne dodawanie do bazy danych Aplikacji Głównej nowoodkrytych obiektów 

astronomicznych a w tym, co najmniej dodawanie:  
a) Gwiazd- z możliwością określenia ich własności takich jak położenie, rozmiar, jasność; 
b) Planet- z możliwością zdefiniowania ich tekstury oraz elementów orbitalnych. 

19) Obserwację przestrzeni kosmicznej z położenia innego niż powierzchnia Ziemi, za pomocą 
wirtualnej kamery przy czym: 
a) Musi istnieć możliwość płynnej animacji ruchów kamery w przestrzeni kosmicznej; 
b) Musi istnieć możliwość przełączania się pomiędzy kilkoma wirtualnymi kamerami; 
c) Obraz przestrzeni kosmicznej i wszystkich obiektów astronomicznych widocznych  

w wirtualnej kamerze musi oddawać możliwie wiernie aktualny stan wiedzy astronomicznej. 
20) Aplikacja Główna powinna umożliwiać dodanie wirtualnego punktu w przestrzeni kosmicznej  

i symulację lotu kamery do tego punktu, przy czym punk ten może być statyczny lub przyczepiony 
do innego dowolnego ciała poruszającego się w czasie takiego jak np.: planeta czy meteoroid. 
Musi istnieć możliwość określania położenia, obrotu i wszelkich ruchów kamery, takich jak 
orbitowanie, zbliżanie się lub oddalenie względem tego punktu. 

21) Aplikacja Główna powinna umożliwiać demonstrację wybranych mgławic w postaci 
trójwymiarowych, obiektów wolumetrycznych. 

22) Aplikacja Główna powinna umożliwiać dodawanie samodzielnie stworzonych przez użytkownika 
obiektów wolumetrycznych. 

23) Aplikacja główna powinna umożliwiać demonstrację : 
a) Powierzchni Ziemi z rozdzielczością tekstury co najmniej 240m/px; 
b) Powierzchni Księżyca z rozdzielczością tekstury co najmniej 100m/px; 
c) Powierzchni Marsa z rozdzielczością tekstury co najmniej 256px/stopień. 

24) Aplikacja główna powinna posiadać możliwość łatwego kreowania i dodawania planet, przy czym 
musi istnieć możliwość prostego definiowania i wyświetlania dla tworzonej planety takich jej 
parametrów jak: 
a) Tekstura- diffuse map; 
b) Mapa normalnych (normal map); 
c) Specular map; 
d) Atmosfera; 
e) Pierścienie wraz z ich teksturą oraz wielkością i gęstością ciał je tworzących. 
 
6.2. System dźwiękowy Kina 3D 

Zainstalowany System Dźwiękowy musi spełniać następujące kryteria: 

1) Musi emitować z głośników, co najmniej 6 oddzielnych kanałów dźwiękowych w tym, co najmniej 
jeden kanał dla Subwoofera tak, aby zapewnić kompatybilność ze standardem 5.1. 
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2) Musi zapewniać możliwie równy rozkład natężenia dźwięku lektora pochodzącego z kanału 
centralnego w całej Sali Projekcyjnej tak, aby zapewnić możliwie maksymalna zrozumiałość 
mowy. 

3) Musi być kompatybilny ze standardem Dolby Digital. 
4) Głośniki muszą być profesjonalnej jakości, odwzorowujące dobrze dźwięk w zakresie co najmniej 

40Hz-20kHz. 
5) Musi mieć moc dostarczaną do głośników odpowiednią dla kubatury przestrzeni pod kopułą  

Kina 3D - co najmniej 8 000 Watt RMS, tak aby zapewnić natężenie dźwięku na widowni 
wystarczające do prowadzenia pokazów astronomicznych, i wyświetlania filmów typowych  
dla Kina 3D. Jednocześnie wykonawca winien zadbać o zapewnienie warunków akustycznych 
umożliwiających dobrą słyszalność w obrębie całej widowni.  

6) Musi umożliwiać odtwarzanie razem ze ścieżką dźwiękową pokazu tłumaczeń słyszanych  
na małych przenośnych urządzeniach wręczanych widzom na żądanie. 

7) System do tłumaczeń musi: 
a) Umożliwiać wysłuchanie razem z wersją językową emitowaną w kopule innych wersji 

językowych w sposób zsynchronizowany z pokazem. Wykonawca zapewni również możliwość 
wygodnego odtwarzania pokazów filmowych w playerze tak, aby był odtwarzany dźwięk 
dookólny 5.1 w Sali Kina 3D, dźwięk tłumaczeń  w słuchawkach i jednocześnie istniała 
możliwość korzystania z przycisków play/pause oraz paska szybkiego przesuwu filmu; 

b) Zapewniać możliwość wyboru co najmniej 2 kanałów z różnymi wersjami językowymi; 
c) Umożliwiać wręczenie widzom, małych, zintegrowanych urządzeń przenośnych 

umożliwiających widzom wybór kanału ścieżki- wykonawca dostarczy co najmniej 60  
(sześćdziesiąt) sztuk takich urządzeń.  

d) Urządzenia te będą miały wysoką jakość odtwarzanego dźwięku, a więc co najmniej: w 
zakresie 80Hz-16kHz, rozdzielczości 16-bit i częstości próbkowania 44.1kHz. 

e) Do przechowywania tych urządzeń będzie dołączony przenośny pojemnik, w postaci szafki  
z obrotowymi kółkami, z zamykanymi na klucz drzwiami, wyposażony w zintegrowaną 
ładowarkę do urządzeń lub przedziałem do przechowywania baterii. 

 
 

6.3. Ekran Kina 3D 

W sali projekcyjnej Wykonawca musi zaprojektować, dostarczyć i zainstalować ekran do 
projekcji typowy dla Planetarium o kształcie pół-sfery zapewniający optymalne warunki do projekcji 
zarówno programów astronomicznych jak i pokazów video typu fulldome. Ekran Kina 3D, o kącie 
rozwarcia 180 stopni  (50% sfery) i średnicy 10±0,5 metrów, ma być pochylony do przodu Sali 
Projekcyjnej pod kątem zgodnym z nachyleniem widowni. Ponadto: 
1) Powierzchnia ekranu musi być gładka z tak dobranym współczynnikiem szarości, aby zapewniać 

optymalne warunki projekcji dla zaproponowanego systemu projekcyjnego. 
2) Powierzchnia ekranu, łączenia elementy konstrukcyjne powinny być tak dobrane, aby żadne 

artefakty nie były widoczne podczas projekcji, w szczególności: 
a) Panele ekranu powinny być tak łączone, aby ich połączenia zarówno poziome jak i pionowe 

były niewidoczne w trakcie projekcji; 
b) Panele ekranu nie mogą w żadnym miejscu nakładać się na siebie, przy czym odstęp 

poszczególnych paneli od siebie w miejscach łączenia nie powinien przekraczać 1 mm.   
3) Wykonawca, we własnym zakresie, zadba o dostarczenie ekranu, wszelkich narzędzi, rusztowań, 

wieży, elementów zawiesi, kotew i wszystkiego innego co może być potrzebne do jego instalacji. 
4) Będzie istniała możliwość wymiany uszkodzonych paneli ekranu, a Wykonawca dostarczy  

co najmniej 5 (pięć) zapasowych paneli tak, aby istniała możliwość wymiany dowolnego panelu. 
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6.4. Utwory dla Kina 3D 

1) Wykonawca musi dostarczyć co najmniej 10 licencji, na okres 30 lat, na wyświetlanie Utworów 
dostosowanych do możliwości Systemu Projekcyjnego Kina 3D tj. w formacie zapisu wideo 
obsługiwanym przez System Multimedialny.   

2) Licencja musi obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 
f) Publiczne wyświetlanie i odtwarzanie Utworu w oryginalnej, polskiej, i angielskiej wersji 

językowej oraz - jeżeli istnieją - to również w wersji: niemieckiej, rosyjskiej, francuskiej, 
hiszpańskiej; 

g) Sporządzanie kopii zapasowej Utworu; 
h) Wprowadzanie do pamięci komputera; 
i) Dokonywania tłumaczeń warstwy dźwiękowej Utworu na język polski i w przypadku,  

gdy nie dostarczono wersji angielskiej, na język angielski i inne j. obce; 
j) Wykorzystywanie fragmentów Utworu w celach reklamowych i promocyjnych  

z uwzględnieniem prawa do wprowadzania niezbędnych dla danego przeznaczenia zmian. 
3) Wykonawca dostarczy 10 (dziesięć) Utworów z pośród wymienionych poniżej: 

a) Molecularium; 
b) Passport to the Universe; 
c) Dynamic Earth; 
d) Nanocam; 
e) Astronaut 3D; 
f) We are astronomers; 
g) We are Aliens!; 
h) The Ultimate Universe; 
i) BIG; 
j) To Space and Back. 
 
W przypadku gdyby Wykonawca nie mógł dostarczyć 10 Utworów, z listy wymienionej powyżej 
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie listy o następujące tytuły: 
k) Two small pieces of glass; 
l) Into the Deep; 
m) Supervulcanoes. 

 
4) Wszystkie Utwory będą dostarczone wraz z Polską Wersję Językową, jeżeli taka istnieje,  

lub w Wersji Oryginalnej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy listę dialogową oraz dźwięk,  
w formacie tonu międzynarodowego, zawierający nagrane, co najmniej 6 kanałów w formacie 
5.1, przy czym w żadnym z kanałów nie może być słychać narratora ani dialogów.  

5) Wszystkie Utwory zostaną dostarczone w rozdzielczości 4K. Jeśli dla danego Utworu nie istnieje 
wersja w rozdzielczości 4K, dopuszcza się wersje w najwyższej istniejącej rozdzielczości jednak 
preferowana jest rozdzielczość 4K. 

6) Wszystkie Utwory zostaną dostarczone w wersji 3D stereo, jeżeli taka istnieje dla danego Utworu.  
 

6.5. Oświetlenie 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w Sali Projekcyjnej System Oświetlenia. System ten będzie 
zawierał: 

1) Oświetlenie stopni w postaci pasków LED umieszczonych na krawędzi stopni, przy czym: 
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a) Będzie istniała możliwość regulacji ich natężenia tak aby możliwe było ustawienie optymalnej 
wartości dla warunków panujących w Kinie 3D; 

b) Będzie istniała możliwość włączania i wyłączania ich z poziomu Stanowiska Sterowania; 
c) Oświetlenie to będzie zintegrowane z listwą przykręconą do krawędzi stopni i będzie 

wyraźnie zaznaczało krawędź stopnia tak, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo widzom 
wchodzącym i wychodzącym z Sali Projekcyjnej w warunkach niskiego oświetlenia; 

2) Oświetlenie ogólne widowni w postaci estetycznych lamp, które zastąpią obecnie zainstalowane 
lampy i umożliwią widzom komfortowe wchodzenie i wychodzenie z Sali Projekcyjnej, przy czym 
będzie istniała możliwość sterowania tymi lampami z poziomu Stanowiska Sterowania. Istotne 
jest takie dobranie natężenia światła z tych lamp, aby umożliwić widzom stopniowe adaptowanie 
się do warunków niskiego oświetlenia w Sali Projekcyjnej zarówno przed jak i po pokazie. 

3) Oświetlenie techniczne przestrzeni całej Sali projekcyjnej w tym przestrzeni widowni o natężeniu 
wystarczającym, aby umożliwić prace techniczne sprzątanie itp. 

 
6.6. Kanapy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować na Sali Projekcyjnej kanapy do siedzenia, 
w wersji odpowiedniej dla Kina 3D. Powinny to być ergonomiczne i wygodne kanapy składające się  
z miękkiego siedziska oraz oparcia, bez podłokietników. Kanapa winna ciągnąć się przez całą 
szerokość rzędu. Wykonawca winien dostarczyć kanapy z maksymalną możliwą liczbą miejsc 
siedzących, z zachowaniem norm bezpieczeństwa oraz komfortu obserwacji ekranu z dowolnego 
miejsca. Przewiduje się zainstalowanie kanap z miejscami siedzącymi dla nie mniej niż 40 widzów. 
Wykonawca winien zapewnić maksymalną ilość miejsc siedzących, zapewniającą zachowanie norm 
bezpieczeństwa (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690- w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 261) oraz komfort obserwacji ekranu  
z dowolnego miejsca. Kanapy do Kina 3D powinny spełniać poniższe kryteria: 

1) Nie przewiduje się numerowania rzędów i poszczególnych miejsc siedzących. 
2) Technologia montażu i rozmieszczenia kanap powinna uwzględniać założenia projektu 

architektonicznego Sali Projekcyjnej Kina 3D (dostępnego u Zamawiającego) z tym, że pojedyncze 
fotele z danego rzędu winny zostać zastąpione jedną kanapą ciągnącą się przez całą szerokość 
rzędu. 

3) Nie przewiduje się możliwości regulacji położenia oparcia.  
4) Oparcia powinny być wyprofilowane w sposób, umożliwiający wygodne oparcie głowy odchylonej 

do tyłu tak, by móc oglądać możliwie maksymalną część projekcji Ekranu Kina 3D. 
5) Siedziska kanap muszą samoczynnie unosić się, gdy nie są obciążone. Jednocześnie, koniecznie 

jest zapewnienie takiej konstrukcji siedzisk, aby były one bezpieczne dla widzów,  
a - w szczególności - nie istniała możliwość uszczypnięcia, przytrzaśnięcia ani żadnego innego 
uszkodzenia ciała widza, podczas rozkładania sąsiednich siedzisk. 

6) Tapicerka obicia kanap powinna być trwała, estetyczna i łatwa w konserwacji. Odporność 
tapicerki kanap na ścieranie musi wynosić najmniej 200 000 cykli wg cykli Martindale.  
Kolor i faktura tych materiałów powinny być ciemne i harmonizować z kolorem wykładziny 
podłogi oraz zapewniać zminimalizowanie odbicia i rozpraszania światła.  

7) Tapicerka kanap powinna minimalizować odbicie dźwięku. 
8) Wszystkie widoczne elementy kanap powinny być matowe, w ciemnym kolorze, odpowiadające 

wystrojowi sali. 
9) Kanapy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie trudnozapalności i nietoksyczności na 

przykład być zgodne z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm)- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 261. 
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6.7. Stanowisko Sterowania  

Stanowisko Sterowania, z uwagi na uwarunkowania przestrzenne, będzie zlokalizowane z przodu Sali 
Projekcyjnej Kina 3D i musi mieć niewielkie wymiary. Wykonawca, w fazie projektowania,  przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji projekt Stanowiska Sterowania wraz z jego wizualizacją oraz 
informacją o materiałach użytych do jego budowy.  

1) Stanowisko Sterowania musi spełnić następujące wymagania: 
a) Nie może ograniczać widoczności Ekranu Kina 3D z żadnego z miejsca siedzącego na widowni; 
b) Nie może ograniczać przestrzeni przejść komunikacyjnych; 
c) Musi być wyposażone w klawiaturę, myszkę oraz co najmniej jeden monitor o przekątnej  

19 cali, umożliwiający płynną regulację jego jasności;  
d) Musi umożliwiać sterowanie Systemem Projekcyjnym; 
e) Musi zawierać potencjometr lub niewielkie urządzenie umożliwiające sterowanie głośnością 

Systemu Dźwiękowego.  
2) Wymagana jest możliwość bezprzewodowego sterowania systemem Kina 3D, za pomocą małego 

i poręcznego urządzenia przenośnego – co najmniej jednego z urządzeń takich jak: palm, tablet 
PC, pocket PC lub telefon komórkowy, przy wykorzystaniu jednego ze standardowych sposobów 
komunikacji bezprzewodowej, takich jak np.: Wi-Fi czy Bluetooth. Urządzenie przenośne powinno 
się wówczas znajdować w pobliżu lub pod kopułą Kina 3D. Wykonawca dostarczy urządzenie 
bezprzewodowe umożliwiające sterowanie systemem.  

 
 

7. Prace adaptacyjne 

W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać Prace Adaptacyjne tak, aby zapewnić 
optymalne warunki do instalacji i eksploatacji Kina 3D jak również komfort zwiedzających i obsługi.  
Wykonawca winien również zadbać o wykończenie wizualne Sali Projekcyjnej oraz stworzenie 
serwerowni, a styl wykończenia powinien uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac, przedstawić Zamawiającemu  
do akceptacji Plan Kontroli Jakości na wykonywane roboty oraz Karty Materiałowe. 

Plan Kontroli Jakości powinien zawierać następujące informacje: miejsce wykonania prac  
lub elementu, technologia wykonywanych prac (np. sposób zabezpieczania antykorozyjnego 
konstrukcji i grubości powłok malarskich itp.), główne parametry techniczne w wykonanym 
elemencie decydujące o prawidłowym wykonaniu elementów i prac, badania kontrolne (np. zakres  
i sposób kontroli złączy spawanych przez upoważnioną osobę), inwentaryzacje i sprawdzenia 
wykonywanego elementu niezbędne do odbioru elementu prac, normowe tolerancje i dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe wykonania lub montażu elementu, wymagane parametry techniczne 
materiałów przewidzianych do wykonania prac, kwalifikacje, upoważnienia i przeszkolenia wymagane 
od pracowników wykonujących pracę w w/w technologii, zabezpieczenia wykonanych  
lub zamontowanych elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru całości prac opisanych 
niniejszym przedmiotem zamówienia, instrukcję bezpiecznego wykonania robót podpisane przez 
uprawnionego specjalistę ds. BHP. 

Karta Materiałowa powinna zawierać opis materiału, dane techniczne, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty  i certyfikaty i inne ważne dokumenty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie. Rozpoczęcie pracy jest możliwe tylko po akceptacji ww. dokumentów przez 
Inżyniera Projektu. Termin składania - co najmniej 7 dni przed terminem.  
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7.1. Pozwolenia i projekty 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonać i przedstawić do akceptacji Zamawiającego: 
a) Projekt Wykonawczy Szklanej Serwerowni, wykonany przez uprawnionych projektantów; 
b) Uzgodniony, z projektantem konstrukcji Kina 3D, projekt konstrukcyjny Ekranu, projekt 

konstrukcyjny i warsztatowy mocowania Ekranu oraz warstw wewnętrznego wykończenia, do 
istniejącej konstrukcji Kina 3D; 

c) Projekt aranżacji i wykończenia pomieszczenia Kina 3D wraz z projektami branżowymi  
(np. instalacje).  

2) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w przypadku konieczności, wszelkie 
niezbędne decyzje administracyjne i inne dokumenty, wymagane do prowadzenia  
Prac Adaptacyjnych - w tym prac budowlanych czy remontowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego. 

3) Wszelkie ingerencje w istniejące obiekty i ich elementy wymagają uzyskania zgody podmiotu 
udzielającego gwarancji na roboty budowlane oraz zastosowania się do jego wytycznych 
odnośnie sposobu przeprowadzenia prac.3 

4) Wszelkie Prace Adaptacyjne musza być prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

5) Wykonawca będzie prowadził Prace Adaptacyjne zgodnie z instrukcją użytkowania obiektu,  
w tym - w szczególności - weźmie pod uwagę np. maksymalne dopuszczalne obciążenie stropów. 

6) Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową i wykonawczą  
wraz z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji. Zamawiający w terminie 20 dni wniesie do niej 
uwagi, które Wykonawca obowiązany jest uzupełnić w terminie 10 dni roboczych. Następnie 
Wykonawca złoży wniosek o wydanie stosownej decyzji (pozwolenia na budowę) lub zgłoszenie 
robót. Wykonawca dostarczy dokumentację  zamawiającemu, w co najmniej 3 egzemplarzach 
papierowych oraz w formie cyfrowej w formatach (.pdf) oraz (.dwg). Dokumentacja 
powykonawcza będzie dotyczyła: 
a) Części budowlanej, która będzie uwzględniała zainstalowanie dodatkowych drzwi, wykonanie 

ścianek działowych, ustrojów akustycznych oraz wszelkie inne zainstalowane na trwałe 
elementy Systemu Multimedialnego; 

b) Części instalacyjnej, która będzie zawierała rysunki i schematy instalacji elektrycznych, 
sygnałowych oraz wszelkich innych zainstalowanych przez Wykonawcę; 

c) Wszelkie inne trwale zamontowane urządzenia i elementy, niewymienione powyżej. 
7) Wykonawca wykona pomiary elektryczne wykonanych prze siebie instalacji elektrycznych  

i przedstawi je Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.  
8) Wykonawca winien uwzględnić terminy i inne uwarunkowania w przypadku konieczności 

uzyskania wymaganych prawem, decyzji administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych  
do prowadzenia Prac Adaptacyjnych. 

 
7.2. Zawiesia do Ekranu 

Wykonawca, w ramach zamówienia, zaprojektuje i zainstaluje system zawiesi do mocowania 
ekranu. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności: 

                                                           
3
 Zgodnie z umową nr 41/2010 z dnia 26.07.2010 r. zawartą pomiędzy EC1 Łódź – Miasto Kultury  

a Konsorcjum PORR. 
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1) Opracować stosowne projekty konstrukcyjne warsztatowe zawiesi i sposobu ich mocowania  
do istniejącej konstrukcji kopuły Kina 3D.  

2) Uzyskać akceptację przestawionych przez siebie projektów przez projektanta istniejącej 
konstrukcji stalowej kopuły Kina 3D.  

3) Opracować stosowne projekty warsztatowe oraz przedstawić oświadczenie osoby,  
ze stosownymi uprawnieniami konstrukcyjnymi, o poprawnym, zgodnym z projektem 
konstrukcyjnym zamontowaniu zawiesi i możliwości podwieszenia na nich ekranu a danej masie. 

4) Wykonać system zawiesi do ekranu, zgodnie z projektami konstrukcyjnymi i warsztatowymi. 
 
 
7.3. Wykonanie Szklanej Serwerowni 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie wykona Szklaną Serwerownię, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, w której – następnie – zainstaluje komputery Systemu Projekcyjnego.  
Szklana Serwerownia: 
1) Będzie miała wymiary umożliwiające zainstalowanie szaf rakowych wraz z pełnym 

wyposażeniem, dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia. Wymiary 
serwerowni będą jednak o wymiarach nie mniejsze, niż umożliwiające  zainstalowanie co 
najmniej 2 szaf rakowych 42U o wymiarach 600x800 mm oraz zapewniających wygodny dostęp 
do serwerów zarówno z tyłu, jak i z przodu szaf rakowych, jak również swobodne wyjmowanie 
serwerów z szaf rakowych. 

2) Będzie zbudowana ze szkieletu, wykonanego z zamkniętych profili aluminiowych, malowanych 
proszkowo oraz z bezpiecznych szyb zespolonych bezbarwnych, jedno lub dwukomorowych. 
Konstrukcja Szklanej Serwerowni, a w szczególności jej drzwi wejściowych, musi umożliwiać 
szczelne zamknięcie oraz zapewniać możliwość przyłączenia do systemu kontroli dostępu , 
zintegrowanego z istniejącym systemem BMS (Building Management System). 

3) Lokalizacja serwerowni została wskazana na rzucie poziomu +7,50 budynku Maszynowni 
stanowiącym załącznik 10. 3) do SIWZ. 

4) Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy Szklanej Serwerowni do akceptacji przez 
Zamawiającego.  

5) Zamawiający wskaże punkty dostępowe, umożliwiające podłączenie serwerowni do energii 
elektrycznej oraz Internetu. 

6) Zamawiający zapewni układ chłodzenia Szklanej Serwerowni. 
 
 
7.4. Trasy kablowe.  

Wykonawca zainstaluje koryta kablowe w pomieszczeniu Sali Projekcyjnej, serwerowni  
oraz pomiędzy nimi. Wykonawca, w szczególności: 
1) Zainstaluje osobne koryto kablowe dla kabli sygnałowych a osobne dla zasilających. 
2) Zainstaluje koryta kablowe do każdej z szaf rakowych w serwerowni, umożliwiające wygodne  

i estetyczne łączenie urządzeń w nich się znajdujących, biorąc pod uwagę, że serwerownia będzie 
częścią ekspozycji. 

3) Zainstaluje koryta kablowe pomiędzy podłogą/stropem poziomu 0,  a poziomem +7,50.  
Wejście do Sali Projekcyjnej oraz do Szklanej Serwerowni będzie wykonane przez podłogę/strop 
pomiędzy poziomami 0, a +7,50. 

 
 

7.5. Instalacje elektryczne 
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Wykonawca wykona instalację elektryczną w obrębie Sali Projekcyjnej i serwerowni.  
Wykonawca w szczególności: 
1) Wykona projekt wykonawczy oraz powykonawczy instalacji elektrycznej, uwzględniający obecny 

stan instalacji oraz wykonaną przez siebie instalację i przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji. 
2) Zainstaluje system UPS w ramach Zadania 4 zgodnie z opisem w Części III i zintegruje z 

rozdzielnicą elektryczną. 
3) Wykona rozdzielnicę elektryczną i umieści ją w serwerowni lub jej pobliżu, przy czym: 

a) Wyposaży rozdzielnie we wszystkie niezbędne aparaty; 
b) Zabezpieczy wszystkie obwody odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi przez odrębne 

przepisy oraz optymalnymi ze względu na charakter zasilanych urządzeń; 
c) Umieści w rozdzielni główny wyłącznik prądu odcinający zasilanie całej rozdzielni. 

4) Wykona instalację elektryczną służąca do zasilania wszelkich zainstalowanych przez siebie 
urządzeń, przy czym: 
a) Wszystkie przewody użyte do stworzenia instalacji będą miedziane, o przekroju żyły  

co najmniej 2,5mm2; 
b) Wszystkie gniazda będą posiadały uziemienie ochronne; 
c) Przewody zostaną poprowadzone w korytach kablowych lub rurkach peszla. 

5) Wykonawca wykona instalację elektryczną umożliwiającą podłączanie dodatkowych urządzeń,  
a w szczególności; 
a) Zainstaluje 1 (jedno) podwójne gniazdko elektryczne o obciążalności do 16A, z przodu Sali 

Projekcyjnej; 
b) Zainstaluje 2 (dwa) gniazda elektryczne o obciążalności do 16A, w obrębie Stanowiska 

Sterowania. 
6) Wykona instalacje połączeń wyrównawczych, do wszystkich wymagających tego urządzeń  

i instalacji, w tym -  w szczególności - Ekranu Planetarium i serwerów. 
7) Wykona pomiary elektryczne wykonanych prze siebie instalacji elektrycznych i przedstawi je 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.  
Zamawiający doprowadzi przewody elektryczne napięcia gwarantowanego do miejsca zainstalowania 

projektowanej Szklanej Serwerowni. 
  

 

7.6. Instalacja sygnałowa 

Wykonawca wykona instalację sygnałową w obrębie Sali Projekcyjnej, Szklanej Serwerowni oraz 
pomiędzy nimi. Wykonawca wykona w szczególności: 
1) Projekt wykonawczy i powykonawczy instalacji sygnałowej uwzględniający obecny stan instalacji 

oraz wykonaną przez siebie instalację. 
2) Instalację sygnałową, służącą do doprowadzania sygnałów do zainstalowanych  

przez siebie urządzeń, przy czym: 
a) Przewody zostaną poprowadzone w korytach kablowych lub rurkach peszla; 
b) Sygnały wizyjne do projektorów cyfrowych będą przesyłane kablami światłowodowymi,  

przy czym Wykonawca zainstaluje po stronie serwerów krosownice światłowodową,  
a po stronie rzutników gniazda światłowodowe. Połączenie pomiędzy krosownicą,  
a serwerami oraz pomiędzy gniazdami a rzutnikami będą realizowane światłowodowymi 
kablami krosowymi. Wykonawca dostarczy po 4 zapasowe kable krosowe każdego typu.   

 

7.7. Dostosowanie systemu sygnalizacji  pożarowej (SSP) 
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Wykonawca dostosuje istniejącą instalację SSP do warunków zaistniałych po zainstalowaniu 
wszystkich urządzeń i systemów, przy czym zmiany te będą uzgodnione z rzeczoznawcą 
przeciwpożarowym, wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zleci operatorowi wskazanemu 
przez Zamawiającego włączenie wykonanego przez siebie systemu sygnalizacji SSP do istniejącego w 
budynku systemu SSP. System wykonany przez Wykonawcę musi być kompatybilny z już istniejącym 
systemem, wykonanym zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik 10. 1) iii. do SIWZ. 
 

 
7.8. Internet  

Wykonawca doprowadzi Internet do pomieszczenia Szklanej Serwerowni i do Stanowiska Sterowania,  
z punktu dostępu wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w budynku Centrum Nauki i 
Techniki (EC-1 Zachód), w odległości około 70 m (licząc po trasie ułożenia przewodu)  
od pomieszczenia Szklanej Serwerowni.  
W tym celu Wykonawca wykona poprowadzi trzy przewody UTP kat. 7, od punktu dostępu do 
Serwerowni i zakończy je na krosownicy w Szklanej Serwerowni oraz na Stanowisku Sterowania. 
 

7.9. Platformy pod rzutniki 

Wykonawca wykona platformy niezbędne do zainstalowania projektorów cyfrowych, przy czym: 
1) Platformy te będą miały na tyle sztywną konstrukcję, aby wyeliminować możliwość pływania 

obrazu na Ekranie Kina 3D związanego z ewentualnymi przemieszczaniami lub odkształceniami 
platform. 

 
7.10. Wykończenie Sali 

Wykonawca w ramach zamówienia wykończy salę projekcyjną do stanu użytkowego. Wykończenie  
to powinno być zgodne z projektem koncepcyjnym przedstawionym zamawiającemu do akceptacji. 
Wykończenie to ma zapewnić atrakcyjny wygląd Sali projekcyjnej, wejść oraz wszystkiego, co będzie 
w zasięgu wzroku widzów. W szczególności Wykonawca zapewni następujące elementy wykończenia: 

 

7.10.1. Wykładzina dywanowa 

Wykonawca ułoży na podłodze Sali Projekcyjnej oraz w wejściach wykładzinę dywanową obiektową 
dedykowaną dla sali kinowych lub konferencyjnych, spełniającą następujące kryteria: 
2) Gramatura runa powinna wynosić nie mniej niż 610 g/mkw. 
3) Całkowity ciężar runa powinien wynosić nie mniej niż 3900 g/mkw. 
4) Wysokość runa wykładziny od 2 do 4,5 mm. 
5) Całkowita wysokość powinna być nie mniejsza niż 9,3 mm 
6) Wykładzina musi mieć odpowiednie własności pochłaniania dźwięku tak, aby poprawiać akustykę 

Sali Projekcyjnej. Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 31dB. 
7) Wykładzina będzie posiadała właściwości antystatyczne tak, aby zminimalizować elektryzowanie 

się osób chodzących w Sali Projekcyjnej. 
8) Odporność na zgniatanie po 24 godzinach 93% regeneracji, po 1000 uderzeń 89% regeneracji.  
9) Klasa użytkowa wykładziny nie mniejsza niż Klasa 4 (33) zakres użytkowania jest przystosowany 

do dużych obciążeń. 
10) Wykładzina musi być koloru ciemnego- czarnego lub granatowego tak, aby minimalizować 

odbicia światła.  
11) Wykonawca ułoży wykładzinę na całej powierzchni podłogi Sali Projekcyjnej, w tym: na widowni, 

na schodach obok widowni, w Przedsionkach Sali Projekcyjnej, zgodnie z zasadami sztuki. 
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12) Wykonawca wykończy brzegi wykładziny przy ścianach małym cokołem. 
 

 

7.10.2. Okładzina akustyczna na ścianach. 

Wykonawca zainstaluje na wewnętrznej powierzchni sklepienia Sali Projekcyjnej Kina 3D okładzinę  
akustyczną w kolorze czarnym, gramaturze min. 270g/m2, dostosowaną do potrzeb Sali Projekcyjnej. 
Okładzina ta musi spełniać wymagania niepalności i nietoksyczności, zgodnie z parametrami tkaniny 
Trevira CS 1093 i obowiązującymi przepisami oraz zapewni odpowiednie warunki akustyczne  
w pomieszczeniu Sali Projekcyjnej.  

7.10.3. Wentylacja 

1) Wykonawca zmontuje kratki wentylacyjne we wszystkich znajdujących się w podłodze otworach 
wentylacyjnych. Kratki te muszą spełniać następujące kryteria: 
a) Kratki powinny być trwałe, koloru ciemnego, harmonizującego z wykładziną dywanową, 

malowane proszkowo, 
b) Musi istnieć możliwość demontażu kratki. 

 

8. Inne wymagania 

Wykonawca dostarczy, zamontuje, i uruchomi wszelkie urządzenia wymienione  
w niniejszym dokumencie jak również te nie-wymienione, lecz niezbędne do prawidłowego działania 
wymienionych systemów oraz konieczne do optymalnego działania Kina 3D.  
Wykonawca ma obowiązek, na czas prowadzenia robót, zabezpieczyć ściany, przegrody, drzwi, 
instalacje i inne istniejące elementy budynku przed uszkodzeniem wynikającym z prowadzonych prac, 
transportu materiałów lub ich składowania. Przy czym, ciężar składowanych materiałów nie powinien 
przekraczać dopuszczalnego obciążenia dla stropów i posadzek. 
Wykonawca ma obowiązek, na czas prowadzenia robót, skutecznie zabezpieczyć lub zdemontować  
i zabezpieczyć instalacje kolidujące z pracami, nie zakłócając przy tym ich pracy, a w szczególności 
pracy systemów pożarowych i dozorujących.  W szczególności: 
1) Wykonawca na własny koszt przywróci do stanu wyjściowego wszystkie obiekty, systemu  

i ich elementy nieobjęte niniejszą dokumentacją, a które ewentualnie ucierpią w trakcie 
instalacji. 

2) Naprawi na własny koszt wszelkie koszty wyrządzone przez siebie, swoich pracowników  
lub Podwykonawców. 

3) Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą posiadały konieczne obudowy, 
mocowania, szafy rakowe oraz zostaną zainstalowane i uruchomione. 

4) Podstawy do zainstalowania rzutników cyfrowych, jak również osłony izolujące światło  
i szum z projektorów cyfrowych będą - w razie konieczności - dostarczone i zamontowane  
przez Wykonawcę. 

5) Wszystkie elementy Systemu Multimedialnego Kina 3D powinny być fabrycznie nowe,  
nie regenerowane i nie powystawowe. 

6) Wszystkie urządzenia/systemy/mocowania zainstalowane w obrębie przestrzeni za Ekranem 
Projekcyjnym, powinny być czarne, matowe tak, aby nie odbijały światła z projektorów 
cyfrowych. 

7) Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania norm higieny pracy oraz bezpieczeństwa PPOŻ 
podczas wykonywania zlecenia, a zatrudniani przez niego pracownicy, lub podwykonawcy i ich 
pracownicy będą mieli stosowne zaświadczenia, badania i wszelkie inne dokumenty 
uprawniające ich do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszym dokumencie.  
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8) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, konserwacji i bezpiecznego użytkowania urządzeń, 
instalacji i elementów wbudowanych i zastosowanych i urządzeń systemu multimedialnego  
oraz wyposażenia planetarium. Instrukcje te winny zawierać wszystkie niezbędne informacje  
dla użytkownika umożliwiające spełnienie warunków udzielonej gwarancji. 
Gwarancje ( producentów lub dostawców) powinny m.in. zawierać: nazwy autoryzowanych firm 
uprawnionych do wykonywania czynności serwisowych, szczegółowy zakres przeglądów 
zerowych i okresowych, wzór dokumentu potwierdzający dokonanie obowiązkowych przeglądów 
zerowych i okresowych, okresy przeprowadzania obowiązkowych przeglądów.  
Powyższe dokumenty winny mieć ponumerowane strony i być podpisane przez upoważnione 
osoby ze strony producentów lub dostawców i wykonawcę. 

 

Część III. Zadanie 3: 

Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania 3 jest dostawa (wraz z transportem i ubezpieczeniem), 
montaż i uruchomienie - po jednym dla pomieszczeń Planetarium oraz Kina 3D, fabrycznie nowych 
redundantnych systemów  bezprzestojowego zasilania sprzętu elektronicznego (UPS), wyposażonych 
w modularnie instalowane falowniki o mocy co najmniej 3 x 20 kVA każdy.,  
Zadanie to podzielone jest na dwie części: 
1) Zadanie 3a – wykonanie systemu UPS zapewniającego bezpieczną pracę Systemu Projekcyjnego i 

innych urządzeń zamontowanych w Planetarium.  
2) Zadanie 3b – wykonanie systemu UPS zapewniającego bezpieczną pracę Systemu Projekcyjnego i 

innych urządzeń zamontowanych w Kinie 3D. 
 

Oba systemy UPS powinny być zgodne ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik 9.5). 
 
 
 

Część IV. Zadanie 4: 

W ramach Zadania 4 Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia następującego zakresu 
prac: 
1) Wykonanie systemu wentylacji w obrębie Sali Projekcyjnej Planetarium podłączonego do 

doprowadzonej z dalszej części budynku instalacji. Wentylacja ma być dostosowana do sprawnej 
obsługi zespołu projektorów oraz Sali Projekcyjnej przewidzianej na ok. 120 osób. Wykonawca 
powinien uwzględnić taki przepływ powietrza aby zminimalizować gromadzenie się kurzu i 
zabrudzeń na powierzchni ekranu projekcyjnego. W szczególności, Wykonawca rozprowadzi 
instalację wentylacji po Sali Projekcyjnej zgodnie z projektem stanowiącym załącznik 9.6).  

2) Zainstaluje urządzenia chłodzące typu split na istniejącej instalacji oraz zainstaluje dodatkową 
instalację klimatyzacji zapewniającą serwerowni redundantny system chłodzenia do poziomu 
wymaganego przez urządzenia znajdujące się w serwerowni. W szczególności, nowy 
uzupełniający system klimatyzacji powinien być wykonany zgodnie z projektem stanowiącym 
załącznik 9.6). 
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Część V. Szkolenia 

1) Wykonawca przeprowadzi nie mniej niż cztery (4) moduły szkoleń w następujących blokach: 
a) obsługa techniczna Planetarium (co najmniej 16 godzin), 
b) trening programowania i prowadzenia pokazów w Planetarium (co najmniej 40 godzin), 
c) obsługa techniczna Kina 3 D (co najmniej 16 godzin), 
d) obsługa sytemu produkcyjnego do Planetarium (co najmniej 24 godziny). 

2) Szkolenie ma dotyczyć Systemu Multimedialnego wdrożonego w ramach konkretnego Zadania  
i powinno się odbyć w siedzibie Zamawiającego, po jego  instalacji i uruchomieniu. 

3) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe. 
4) Uczestnicy szkoleń muszą nabyć następujące umiejętności: 

a) w trakcie szkolenia z zakresu obsługi technicznej Planetarium (rozdz. 1. a) oraz obsługi 
technicznej Kina 3D (rozdz. 1. c) ) co najmniej następujące zagadnienia: 

i. zapobieganie i ochrona przed ESD (Electrostatic Discharge), 
ii. układ połączeń elektrycznych, informatycznych, logicznych Planetarium i Kina 3D 

(odpowiednio dla p 2. a), i 2. c) ), 
iii. podstawowe działanie wszystkich elementów wyposażenia - poprawne włączanie i 

wyłączanie, podstawowe działanie na zainstalowanym oprogramowaniu, 
iv. podstawowa konserwacja i regulacja wszystkich, wymagających tego urządzeń, w 

tym ręczna (i automatyczna, jeśli występuje) regulacja zbieżności projekcji 
poszczególnych projektorów, 

v. tworzenie i zarządzanie kopiami awaryjnymi nośników danych, 
vi. instalacja uaktualnień oprogramowania oraz przywracanie danych z kopii 

awaryjnych, 
vii. podstawowa diagnoza i zgłaszanie awarii do pomocy technicznej, 

viii. wymiana podstawowych komponentów zgodnie z technologią, 
ix. poprawne zachowanie w sytuacji zaniku prądu, 
x. poprawne zachowanie w sytuacji alarmu i ewakuacji, 

b) w trakcie szkolenia w zakresie programowania i prowadzenia pokazów w Planetarium i Kinie 
3D (roz. 1. b) ) co najmniej następujące zagadnienia: 

i. wszystkie funkcje interfejsu oprogramowania Systemu Multimedialnego, 
ii. struktury danych, 

iii. personalizacja ustawień ze względu na użytkownika, 
iv. modyfikacja układu interfejsu w zależności od zastosowania i preferencji 

użytkownika, 
v. układy współrzędnych, 

vi. przenikanie trybów real-time i pre-rendered, 
vii. używanie funkcji interfejsu oprogramowania do prowadzenia pokazów w czasie 

rzeczywistym, 
viii. używanie urządzeń bezprzewodowych do prowadzenia pokazów w czasie 

rzeczywistym, 
ix. modyfikacja ustawień oprogramowania w zakresie wyświetlania gwiazd i innych 

obiektów astronomicznych, 
x. używanie baz danych zawartych w oprogramowaniu Systemu Multimedialnego, 

xi. podstawowa składnia i funkcje języka skryptowego oprogramowania oraz tworzenie 
i odtwarzanie skryptów, 

xii. używanie oprogramowania do zapisu pokazów w postaci prerenderowanych klatek 
'dome masters', 

xiii. dodawanie nowych elementów multimedialnych takich jak pokazy, bazy danych 
obiektów, modeli 3d, obrazów 2d, 
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xiv. aktualizacja baz danych o najnowsze odkrycia naukowe, 
xv. podstawy tworzenia modeli 3d i obrazów 2d kompatybilnych z oprogramowaniem 

Systemu Multimedialnego w wykorzystaniem oprogramowania zewnętrznego, 
xvi. obsługa strumieni danych (np. video) przekazywanych do Systemu Multimedialnego 

za pośrednictwem sieci Internet i równoczesne wyświetlanie ich na ekranie, 
xvii. zasady poprawnej kompozycji dźwięku i obrazu na sferze, 

xviii. przygotowanie klatek 'dome masters' do wyświetlania w postaci sekwencji wideo 
na ekranie Planetarium i Kina 3D, 

xix. zasady poprawnego operowania paralaksą dla projekcji 3D. 
c) w trakcie szkolenia, w zakresie obsługi systemu produkcyjnego do Planetarium (p 1. d) ),  

co najmniej następujące zagadnienia: 
i. wszystkie funkcje interfejsu oprogramowania Systemu Multimedialnego, 

ii. struktury danych, 
iii. układy współrzędnych, 
iv. przenikanie trybów real-time i pre-rendered, 
v. podstawowa składnia i funkcje języka skryptowego oprogramowania oraz tworzenie 

i odtwarzanie skryptów, 
vi. używanie oprogramowania do zapisu pokazów w postaci prerenderowanych klatek 

'dome masters'. 
vii. dodawanie nowych elementów multimedialnych takich jak pokazy, bazy danych 

obiektów, modeli 3d, obrazów 2d, 
viii. podstawy tworzenia modeli 3d i obrazów 2d kompatybilnych z oprogramowaniem 

Systemu Multimedialnego w wykorzystaniem oprogramowania zewnętrznego, 
ix. zasady poprawnej kompozycji dźwięku i obrazu na sferze, 
x. zasady poprawnego operowania paralaksą dla projekcji 3D. 

5) Harmonogramy każdego z modułów szkoleń będą ustalane z wyprzedzeniem minimum 60 dni, 
przy czym uzależnione one będą m. in. od postępu kolejnych etapów realizacji Umowy. 

6) Po przeprowadzeniu każdego z modułów szkoleń Strony podpiszą protokół odbioru szkoleń. 
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Część VI. Załączniki: 

Lista załączonej dokumentacji: 
 

9. Zadanie 1 - Planetarium 

1) Projekt wykonawczy ochrony przeciwdźwiękowej, akustyki wnętrza oraz wytyczne do 
wyposażenia multimedialnego i systemu nagłośnienia dla Planetarium w budynku N. 

2) Dokumentacja powykonawcza bud N EC1 Wschód 
a) Architektura: 

i. opis, 
ii. rys. N_A_03_R6 rzut parteru, 

iii. rys. N_A_02_R7 rzut kondygnacji -1, 
iv. rys. N_A_01_R5 rzut kondygnacji -2, 
v. rys. N_A_12_R3 PRZEKRÓJ BB, 

vi. rys. N_A_22_R7 zestawienie drzwi drewnianych akustycznych, 
vii. rys. N_A_25_R4 zest. drzwi drewnianych - akustycznych (pom. deweloperskie), 

viii. rys. N_A_26_R1 zest. drzwi drewnianych laminowanych pom. dewelop. 
ix. specyfikacja drzwi o symbolu DA1 (wejściowe do planetarium, istniejące), 
x. Dopuszczalne obciążenia stropów. 

b) Konstrukcja: 
i. opis, 

ii. rys. N-K-043 zadaszenie planetarium - rzut konstrukcji stalowej, 
iii. rys. N-K-044 zadaszenie planetarium- przekrój a-a, 
iv. rys. N-K-045 zadaszenie planetarium poz. P.1.1 łuk stalowy, 
v. rys. N-K-046 Zadaszenie planetarium -poz. P.2.1 do P2.6 tężniki stalowe, 

vi. rys. N-K-047  zadaszenie planetarium- poz. P.2.7 do P2.10 tężniki stalowe, 
vii. rys. N-K-048  zadaszenie planetarium- poz. P.3.1 wymian stalowy, 

viii. rys. N-K-049 zadaszenie planetarium- poz. ST.P1 do ST.P11 steżenia, 
ix. rys. N-K-050-02 planetarium - układ elem. konstr. 
x. rys. N-K-051-02 planetarium zbrojenie płyty dennej, 

xi. rys. N-K-052-02 planetarium zbrojenie słupów i ścian od poz. -8,02. 
c) Instalacje sanitarne: 

i. opis powykonawczy, 
ii. rys. S.2.1.1 inst wod- kan poz. -2, 

iii. rys. S.2.2.1 inst Co CT poz. -2, 
iv. rys. S.2.2.13 sch. inst. CT, 
v. rys. S.2.2.14 sch. inst. WL, 

vi. rys. S.2.5.1 inst. chłodzenia poz. -2, 
vii. rys. S.2.5-13 rewB inst went i oddymiania  poz.-1 (osie 8-16), 

viii. rys. S.2.5-30 instalacje wentylacji i oddymiania sch. 
d) Instalacje elektryczne: 

i. opis powykonawczy, 
ii. rys. N_E.3-100_0A plan inst. uziemień i wyrównania potencjałów -2, 

iii. rys. N_E.3-200_0B inst. oświetleniowa poz. -2, 
iv. rys. N_E.3-300_0B plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych poz. -2, 
v. rys. N_E.3-301_0C plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych poz. -1, 

vi. rys. N_E.3-500_0A plan instalacji wlz poz. -2. 
e) Instalacje niskoprądowe: 

i. BMS- system zarządzania budynkiem: 
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- opis, 
- rys. N-E.6.8-XX System BMS-1 i -2, 

ii. DSO- dźwiękowy system ostrzegania: 
- opis, 
-rys. E.6.1 Budynek N – DSO, 
-rys. E.6.1 DIAG schemat blokowy DSO, 

iii. SSP- system sygnalizacji pożaru: 
- opis, 
-rys. DIAG_E.6.10_01 schemat blokowy SSP, 
-E.6.10 Budynek N – SSP. 

3) Instrukcje użytkowania obiektu: 
a) Instrukcja Architektura i konstrukcja, 
b) Instrukcja instalacje sanitarne, 
c) Instrukcja instalacje elektryczne, 
d) Instrukcja instalacje niskoprądowe; 

4) Stanowisko sterowania planetarium – referencje. 
5) Specyfikacje UPS do Planetarium i Kina 3D - Załącznik 1a. 
6) Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji w planetarium w budynku N, EC1 Łódź 

Wschód – Załącznik 1b. 
 
 

10. Zadanie 2 Kino 3D. 

1) Dokumentacja wykonawcza  
a) Architektura:  

i. –opis, 
ii. - rys. rys_3_rew_D_RZUT  POZIOMU +7,50, 

iii. - rys. RYS_11_REW_B_PRZEKRÓJ A-A, Mc-Mc, 
iv. - rys. rys_14_rew_A_PRZEKRÓJ Mb-Mb, 
v. - rys. U_DT_M_p2 poziomy posadzki we wnętrzu i w sąsiedztwie kina 3D, 

vi. - rys. U_DT_M_st1 obrys płyt żelbetowych widowni kina 3D w maszynowni, 
vii. - rys. U_M_1 rzut kina 3D w maszynowni, 

viii. - rys. U_M_2 przekrój kina 3D w maszynowni, 
ix. - rys. U_M_22_BALUSTRADA WOKÓŁ KINA 3D W MASZYNOWNI, 

Wejście do kuli 3D: 
x. -wejście do kulki Model_1, 

xi. -wejście do kulki Model_2, 
xii. Dopuszczalne obciążenia stropów, 

b) Konstrukcja: 
i. –opis, 

ii. - rys. M.3.2 Rew. C  trybuna ściany i stropy kina 3D, 
iii. - rys. M.3.3z4_Rew.D trybuna ściany i stropy kina 3D 
iv. - rys. M.5.1a.z1 konstrukcja kuli kina 3D, 
v. - rys. M.5.1b.z1 konstrukcja kuli kina 3D - detale konstrukcji cz.1 

vi. - rys. M.5.1c.z1 konstrukcja kuli kina 3D - detale konstrukcji cz.2, 
vii. - rys. M.5.1d konstrukcja kuli kina 3D, 

c) Instalacje sanitarne:  
i. -opisy: kino 3d wentylacja, 

ii. -rys. 3 rew A Rzut poziomu +7,50 wentylacja, 
iii. -rys.  4 rew C Rzut poziomu +10,50-rewizjaC wentylacja, 
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d) Instalacje elektryczne: 
i. opis, 

ii. rys. E-2d rew A  PLAN ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. POZIOM 7.5, 
iii. rys. E-3d PLAN ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. POZIOM 7.5, 

e) Instalacje niskoprądowe: 
i. DSO- dźwiękowy system ostrzegania, 

- opis, 
- rys. DSO-4 rzut poziomu +7,50, 

ii. STR- okablowanie strukturalne, 
- opis, 
- rys. STR- 5 rew B rzut poziomu +10,50, 

iii. SSP 
- opis, 
- SSP_10 rew C schemat blokowy, 

2) Dokumentacja powykonawcza: 
a) Izolacja akustyczna kina 3D, 

3) Szkic – projektowana lokalizacja serwerowni. 
 

 
 

 


