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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Opis ogólny: 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dwóch sal konferencyjnych w TAURON Arena Kraków w 
sprzęt multimedialny i prezentacyjny. Zamówienie obejmuje: 

− projekt montażu, 

− dostarczenie urządzeń, 

− montaż urządzeń w TAURON Arena Kraków, 

− konfigurację urządzeń, 

− uruchomienie urządzeń do pełnej funkcjonalności, 

− dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, certyfikatów, kodów dostępu lub innych dokumentów 
dotyczących pracy i użytkowania urządzeń, 

− przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego z obsługi systemu w siedzibie 
Zamawiającego. Czas szkolenia min. 2 godziny. 

2. Uwarunkowania i opis funkcjonalny: 

Każda z sal konferencyjnych posiada 2 zaplecza techniczne („reżyserki”). Każdą z sal konferencyjnych 
można podzielić na dwie mniejsze przy pomocy ściany przesuwnej. W związku z tym należy przewidzieć 
możliwość wyciszenia jednej z sekcji, tak aby możliwe było prowadzenie dwóch różnych konferencji. 

Prezentacja obrazu powinna odbywać się przy pomocy projektora wyświetlającego obraz na rozwijanym 
elektrycznie ekranie projekcyjnym o wymiarach powierzchni aktywnej min. 390x244 cm. umiejscowionym 
tak, aby możliwy był podział na dwie strefy. 

W salach należy zamontować przyłącza ścienne wyposażone w wejścia HDMI, VGA, stereo audio 
zapewniające możliwość podłączenia urządzeń do systemu AV.   

Przy pomocy transmiterów sygnałowych należy przesłać sygnały AV do szafy AV umieszczonej w 
pomieszczeniu technicznym przy użyciu ekranowanego okablowania skrętkowego. W szafie tej należy 
umieścić zaawansowany przełącznik sygnałowy z wbudowanym sterownikiem oraz procesorem DSP. 
Dodatkowym źródłem sygnałowym ma być odtwarzacz Blu-Ray umieszczony w szafie rack. 

Nagłośnienie winno zostać zrealizowane przy użyciu głośników koaksjalnych podwieszonych pod sufitem. 
Głośniki powinny korzystać z wielokanałowego wzmacniacza, na który będą wprowadzone sygnały audio 
z przełącznika sygnałowego. Wzmacniacz ma realizować podział nagłośnienia w każdej sal na dwie strefy.  

Źródłami sygnału audio będą mikrofony bezprzewodowe. Należy zastosować możliwość skorzystania z 
czterech mikrofonów bezprzewodowych (dwa ręczne i dwa prezenterskie). 

Do zarządzania i sterowania urządzeniami AV służył będzie system zintegrowanego sterowania. Sercem 
systemu sterowania będzie jednostka centralna nadzorująca pracę urządzeń poprzez porty szeregowe 
RS232/485 oraz poprzez sieć LAN. Do obsługi technicznej służył będzie panel dotykowy. Panel będzie 
posiadał interfejs graficzny z zaprogramowanymi przyciskami funkcyjnymi. Za jego pośrednictwem można 
będzie uruchamiać poszczególne urządzenia oraz tzw. makroprogramy czyli wykonywanie sekwencji 
czynności po naciśnięciu jednego przycisku.  

Zestaw makroprogramów, wygląd graficzny zakładek funkcyjnych oraz rozmieszczenie klawiszy na panelu 
dotykowym będzie przygotowany na etapie wykonawczym według wymagań i oczekiwań Zamawiającego 
za pomocą dedykowanego programu typu GUI (Graphical User Interface).  

Wymagalność zaimplementowania wszystkich kodów i funkcji oznacza możliwość ich wykorzystania za 
pomocą interfejsu GUI bez konieczności znajomości przez użytkownika specyficznych kodów, czy też 
języka skryptowego urządzeń. Poprzez spójność i niezawodność systemu Zamawiający definiuje również 
technologię pracy polegającą na ujednoliconej obsłudze urządzeń i możliwości zdalnej obsługi urządzeń z 
wykorzystaniem jednolitego oprogramowania zarządzającego. Wymaganie to dotyczy w szczególności 
procesorów sterujących poszczególnymi elementami systemu i możliwości ich jedno-czasowej aktualizacji 
za pomocą udostępnianych poprawek producenta tak by uniknąć rozbieżności na poziomie interpretacji i 
prawidłowej realizacji komend wynikającej z różnych wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniami. 
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3. Inne wymagania: 

System AV musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności, w szczególności: 

− możliwość dołączenia dodatkowych mikrofonów lub podpięcia konsoli audio. 

− możliwość dołączenia dodatkowych paneli przyciskowych lub dotykowych, 

− możliwość wpięcia w infrastrukturę BMS znajdującą się w obiekcie Zamawiającego, 

− możliwość sterowania oświetleniem np. DALI lub KNX. 

Wszystkie elementy systemu muszą być nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2015), nieużywane.  

Wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą kompatybilne w całym zakresie opisanej funkcjonalności. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie urządzeń spełniających minimalne wymagane parametry, które jednak 
jako element całego systemu nie będą działać, lub będą działać w ograniczonym zakresie. Zamawiający 
musi mieć możliwość skorzystania z pełnej funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań. 

4. Wymagane urządzenia: 

a) Projektor 3xLCD, rozdzielczość 1920x1200, jasność min. 6000 ANSI lumenów, kontrast min. 2000:1, 
żywotność lampy min. 3000 h, poziom szumu max. 35 dB – 2 szt. 

b) Uchwyt sufitowy do projektora – 2 szt. 

c) Ekran projekcyjny do zabudowy z napędem elektrycznym, rozmiar powierzchni aktywnej min. 390 x 
244 cm – 2 szt. 

d) Nadajnik sygnałów AV po skrętce, wejścia: HDMI, VGA, stereo audio, wbudowany przełącznik 2x1, 
możliwość wysyłania sygnału na odległość do 100 m – 2 szt. 

e) Odbiornik sygnałów AV po skrętce, wbudowany skaler video, wyjścia: HDMI, RS-232, obsługa 
transmisji sygnału do 100 m – 2 szt. 

f) Przełącznik sygnałowy matrycowy z procesorem DSP, min. dwa wejścia HDBaseT, min. dwa wyjścia 
HDBaseT, min. trzy wejścia HDMI – 2 szt. 

g) Zintegrowana jednostka centralna systemu sterowania – 2 szt. 

h) Wzmacniacz audio, moc min. 3x120W 100V, automatyczne przełączanie w tryb czuwania podczas 
nieaktywności, 80Hz-20kHz (+0/-3 dB) przy 100V, min. pięć wejść mikrofonowych z zasilaniem 
phantom, min. dwa wyjścia audio stereo – 2 szt. 

i) Głośnik koaksjalny do podwieszenia pod sufitem, moc 16-8-4 W / 100 V, SPL (1 W / 1 m) min. 88 dB, 
pasmo przenoszenia min. 80 Hz – 20 kHz – 8 szt. 

j) Odtwarzacz Blu-Ray, port RS-232, port RJ-45, możliwość montażu rack – 2 szt. 

k) Szafka rack AV – 2 szt. 

l) Przyłącze ścienne – 4 szt. 

m) Panel dotykowy, minimum 2,8’’ – 2 szt. 

5. Mapa poglądowa sali konferencyjnej: 
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