
Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zamówienie dotyczy wyposażenia auli wykładowych, sal audytoryjnych, laboratoryjnych 

ćwiczeniowych oraz pomieszczeń  Sal Senatu i Rady Uczelni w sprzęt multimedialny składający się  
z projektora oraz ekranu. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt na Uczelnię  oraz 

profesjonalnie zamontuje urządzenia w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 

Okablowanie i niezbędne dodatkowe materiały mają  być  dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 

urządzenia mają  być  fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać  wymagane parametry techniczne. 

Ogółem Zamawiający wymaga dostarczenia 53 projektorów w technologii DLP z halogenowym źródłem 

światła oraz jeden w technologii DLP z laserowym źródłem światła. Ponadto w Sali Senatu niezbędne 

jest dostarczenie dodatkowego wyposażenia w postaci trzech wyświetlaczy na biurko rektorskie, 

wizualizera FHD oraz matrycy rozdzielającej niezależnie sygnał  na 8 urządzeń  (5 projektorów oraz trzy 

wyświetlacze). Zamawiający zamawia także 34 ekrany wraz z zamontowaniem i elektrycznym 

sterowaniem. W budynku CENWIS"u jest do zamontowania jeden projektor wraz z ekranem oraz 

transmiter sygnału. 

Zamawiający ze względu na różne funkcje i potrzeby urządzeń  wymaga wykonanie w następującej 

kolejności: Aula Główna, Sala Senatu następnie aule i sale wykładowe w budynkach dydaktycznych 

oraz Mała Sala Senatu i pomieszczenia Rady Uczelni. 

Opis instalacji: 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt został  zainstalowany w wybranych przez Zamawiającego 

salach, zintegrowany z istniejącą  infrastrukturą, przy czym zastrzega sobie możliwość  weryfikacji na 

poszczególnych etapach instalacji wykonywanych prac. Oferent winien dostarczyć  wszelkie materiały 
a w szczególności okablowanie HDMl/yGA/zasilające do każdej z sal jeśli jest wymagane. 

Poprowadzenie tras kablowych zabezpieczając przy tym okablowanie, przed uszkodzeniami w 

przyszłości. Doprowadzenie do wysp biurkowych, przy czym zastrzega się  brak możliwości całkowitej 

rozbiórki podestów oraz wykonania jakichkolwiek zniszczeń  lub uszkodzeń. 

Montaż  gniazd natynkowych lub podtynkowych multimedialnych zawierających niezbędne porty. 

Dostarczenie okablowania łączącego gniazda multimedialne z laptopem. 

Wszelkie materiały, uchwyty do projektorów, okablowanie, wykonanie podłączeń  elektrycznych leżą  
po stronie Oferenta. 
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Rozmieszczenie urządzeń  multimedialnych w pomieszczeniach Uczelni: 

Budynek dydaktyczny A - WBiA 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorów ekranów 

1 1.03 1 O 

2 1.04 1 1 

3 1.05 1 1 

4 1.06 1 1 

5 1.08 1 1 

6 12 1 1 

7 3.19 1 1 

7 6 
W budynku dydaktycznym A, B, C 0, Energis, CLTM należy zamontować  projektory oraz ekrany 

w miejscach obecnie zamontowanych oraz poprowadzić  okablowanie HDMI jeżeli go brak pomiędzy 
projektorem, a wyspą  biurkową  w sposób estetyczny oraz zgodnie ze standardami. Przewody VGA 

jeżeli są  uszkodzone także należy wymienić. Wszystkie ekrany mają  być  sterowane elektrycznie, 
powinny być  zabezpieczone przed nadmiernym rozwinięciem płótna. 

Budynek dydaktyczny B — WM1BM 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

. 
projektorow ekranow 

1 1.06 1 O 

2 1.07 1 O 

3 1.08 1 1 

4 1.O5a 1 O 

5 4.15 1 1 

6 117 1 O 

7 26B 1 O 

7 2 

W auli 117 Zamawiający ciopuszcza połączenie bezprzewodowe jeżeli nie będzie innej możliwości. 

2 



Budynek dydaktyczny C - WZiMK 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorow ekranow 

1 1.06 1 O 

2 1.11 1 O 

3 1.15 1 1 

4 1.20 1 1 

5 2.12 1 O 

6 20 1 O 

6 2 

Budynek dydaktyczny D — WEAiI 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

. 
projektorow ekranow 

1 1.14 1 1 

2 1.18 1 1 

3 1.05 1 1 

4 1.06 1 1 

5 1.l0a 1 1 

6 1.16DH 1 1 

7 1.20 1 1 

8 SRW 1 1 

8 8 

Budynek dydaktyczny ENERGIS — WIŚGE 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorów ekranów 

1 1.08 1 1 

2 1.09 1 1 

3 1.14 1 1 

4 1.15 1 1 

5 2.10 1 O 

6 16/1 1 1 

6 5 
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Budynek dydaktyczny CLTM 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorów ekranów 

1 1.02A 1 0 

2 1.14 1 0 

3 2.02H 1 0 

4 2.05H 1 0 

5 2.06H 1 O 

6 2.08 1 O 

6 O 

Aula Główna 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorow ekranow 

1 Al 1 O 

2 A2 1 O 

3 A3 1 1 

4 A3 1 1 

4 2 

W Auli Głównej są  trzy pomieszczenia wykładowe. W dwóch mniejszych Al i A2 mają  być  
zamontowane w miejscach obecnie używanych projektory mające halogenowe źródło światła. 

Pomiędzy projektorem a stanowiskiem prowadzącego należy położyć  okablowanie HDMI w sposób 

profesjonalny i estetyczny, należy pamiętać, że projektory w Auli Głównej są  zasilane i sterowane 

poprzez BMS i należy to uwzględnić. Jeżeli połączenie VGA jest w auli uszkodzone należy także 

wymienić  okablowanie. 

W auli A3 należy zamontować  dwa projektory jeden „główny" o laserowym źródle światła 

i rozdzielczości 4K, drugi o halogenowym źródle światła i rozdzielczości FHD, który ma oświetlać  ekran 

po przeciwnej stronie auli (dla prowadzącego). W auli tej sterowanie ekranami i projektorami 

odbywa się  poprzez BMS i należy dostosować  zamontowane urządzenia do tej automatyki. Jeś li 

okablowanie HDMI przekroczy 25m należy zastosować  okablowanie innej technologii np. optycznej 

aby osiągnąć  zamierzony cel, tj. przesył  obrazu i dźwięku w rozdzielczości 4K w zamierzonej 

odległości. Aula A3 jest aulą  reprezentacyjną  Uczelni więc wszystkie prace powinny być  wykonane 

profesjonalnie i estetycznie, połączenia z projektorami muszą  być  wykonane do czterech miejsc 

sterowania, tj. stół  prezydialny, po obu stronach sali w trzecich rzędach stanowiska operatorskie oraz 

sąsiednim pomieszczeniu panel miksera do sterowania sygnałami z kamer rejestrujących wydarzenia. 

Ze względu na różne rozdzielczości projektorów sygnał  powinien być  konwertowany z 4K do FullHD. 
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Budynek CEN WIS 

Lp Sala 
Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorow ekranow transmiter 

1 1.19 1 1 1 

W budynku CENWIS"u jest do zamontowania projektor z ekranem oraz ze względu na różne położenie 

urządzenia sterującego (laptopa) transmiter do bezprzewodowego przesyłania obrazu. Budynek jest 

nowy i Zamawiający wymaga od Dostawcy szczególnej ostrożności przy montowaniu urządzeń. 

Budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej 

Lp Sala 

Ilość  urządzeń  do zamontowania 

projektorów ekranów wizualizer 
matryca 

HDMI 
wyswietlacz/ekran 

1 8A 1 1 O O O 

2 34 2 2 O O O 

3 32 5 5 1 1 3 

8 8 1 1 3 

W sali 8A należy zamontować  projektor oraz ekran we wskazanych przez administratora budynku 

miejscu, okablowanie (HDMI oraz zasilanie) zostało wykonane w trakcie prac remontowych. W Małej 

Sali Senatu, porn. 34 projektory oraz ekrany zamontować  w miejscu obecnie istniejących oraz 

dodatkowo wykonać  okablowanie HDMI. 

W Sali Senatu, porn. 32 należy zamontować  pięć  projektorów, pięć  ekranów oraz trzy wyświetlacze. 

Instalacja 5 projektorów działających w oparciu o matrycę  HDMI. Zarządzanie prezentacją  kontentu 

winno odbywać  się  jednocześnie lub niezależnie na poszczególnych odbiornikach. Dodatkowo 

Zamawiający wymaga dostarczenia wyświetlaczy na biuro główne, gdzie jeden z 3 wyświetlaczy 

będzie miał  funkcję  operatorską. Okablowanie i niezbędne dodatkowe materiały są  po stronie 

wykonawcy. Zamawiający wymaga również  aby sterowanie ekranów elektrycznych odbywało się  ze 

stanowiska operatorskiego i umożliwiało wysunięcie wszystkich jednocześnie lub każdego z osobna. 

Na stanowisku operatorskim Zamawiający zamawia wizualizer, który ma zostać  podłączony do 

matrycy. 

Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt spełniał  parametry minimalne: 

PROJEKTORY 

Projektor nr 1 z halogenowym źródłem światła —53 szt. 

Typ lampy - rnetalohalogenowa 

Technologia - DLP 

Jasność  - minimum 4200 ANSI lumenów w trybie pełnej mocy lampy 

Kontrast - minimum 20000:1 

Rozdzielczość  rzeczywista - FulI HD 1920x1080 pikseli lub większa 
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Rzeczywisty format wyświetlanego obrazu - 16:9 

Korekcja zniekształceń  trapezowych - minimum w pionie ±400 

Moc lampy - maksymalnie 260 W 

Żywotność  lampy - minimum 3000 godzin w trybie pełnej mocy lampy, minimum 5000 godzin 

w trybie ekonomicznym 

Współczynnik projekcji - nie gorszy niż  1.4-2.3:1 ze względu na umieszczenie projektorów w sali 

Zoom optyczny - minimum xl.6 ze względu na umieszczenie projektora względem ekranu 

Wyświetlanie obrazu o wymiarach 240 x 135 cm z odległości minimum 5 m lub większej (odległość  

mierzona pomiędzy powierzchnią  ekranu projekcyjnego, a obiektywem) 

Funkcja Lens Shift umożliwiająca przesuwanie obiektywu w osi pionowej w zakresie minimum +15% 

w stosunku do położenia zerowego obiektywu. 

Minimum dwa wejścia HDMI w wersji 1.4, minimum jedno wejście VGA z przypisanym do niego 

wejśćiem audio (stereo mini jack 3.5 mm lub stereo RCA) 

Minimum 1 wyjście VGA z przypisanym do niego wyjściem audio (stereo mini jack 3.5 mm lub stereo 

RCA) 

Wejście sterujące LAN RJ45 i R5232 

Wbudowany głośnik o mocy minimum 9 W 

Pobór mocy - maksymalnie 310 W w trybie pełnej mocy lampy 

Poziom hałasu - maksymalnie 32 dB w trybie pełnej mocy lampy 

Blokada Kensington, ochrona hasłem 

Pilot z wbudowanym wskaźnikiem laserowym lub dodatkowy wskaźnik laserowy jeśli pilot projektora 

nie jest w niego wyposażony 

Kolor obudowy preferowany biały 

Gwarancja — nie mniej niż  36 miesięcy na urządzenie oraz źródło światła 

Projektor nr 2 z laserowym źródłem światła — 1 szt. (AULA GŁÓWNA) 

Typ lampy — laserowa 

Źródło światła - dwukolorowe (RED+BLUE) diody laserowe 

Technologia - DLP 

Jasność  - minimum 10 000 ANSI lumenów w trybie pełnej mocy źródła światła 

Kontrast - minimum 2 000 000:1 

Rozdzielczość  rzeczywista — 4K UHD 3840x2160 pikseli 

Rzeczywisty format wyświetlanego obrazu - 16:9 

Obiektyw do projektora mm: 
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Współczynnik projekcji - nie gorszy niż  1.2 - 1.73 

Żywotność  źródła światła - minimum 20 000 godzin w trybie normalnym i 30 000 godzin w trybie 

w trybie ekonomicznym 

Zoom optyczny - minimum xl.44 

Funkcja Lens Shift umożliwiająca przesuwanie obiektywu w osi pionowej w zakresie minimum ±65% 

oraz w osi poziomej ±25% w stosunku do położenia zerowego obiektywu. 

Minimum dwa wejścia HDMI 2.0, jedno DisplayPort, jedno 3G-SDI (BNC), jedno HDBaseT 

Minimum 1 wyjście HDMl oraz 3D sync 

Wejście sterujące R5232, RJ45, USB, 

Pobór mocy - maksymalnie 1050 W w trybie pełnej mocy źródła światła, maksymalnie 550 W w trybie 

ekonomicznym 

Poziom hałasu - maksymalnie 36 dB w trybie pełnej mocy źródła światła 

Blokada Kensington, ochrona hasłem 

Certyfikacja odporności na pyły lP6X 

Pilot z wbudowanym wskaźnikiem laserowym lub dodatkowy wskaźnik laserowy jeśli pilot projektora 

nie jest w niego wyposażony 

Kolor obudowy - preferowany czarny 

Gwarancja — nie mniej niż  36 miesięcy na urządzenie / 60 miesięcy na źródło światła  

ELEMENTY WYPOSA Ż ENIA AULI G ŁÓWNEJ SALA A3 

Switch Splitter 4x2 HDMI — 1 szt. 

Urządzenie do konwersji sygnału 4K UHD do FullHD o następujących parametrach: 

Matryca 4x2 

Wejście: 4xHDMl, 

Wyjście: 2xHDMl, lxiack 3,5 mm stereo, 1xSPDlF, możliwość  automatycznego skalowania 1 wyjścia 

do FullHD 

Chipset HDMI yer. 1.4b, 

HDMI Standard: 1.4b z obsługą  4Kx2K oraz pełną  obsługą  3D 

Niezależne wyjście audio SPDIF (optyczne) oraz słuchawkowe Jack 3,5 mm, 

Synchronizacja sygnału audio: 5.1 CH, 

Pełna zgodność  DHCP, 

Maksymalna przepustowość  transmisji: 320MHz, 

Maksymalna prędkość  transmisji: 3,2Gbps, 

Pełna obsługa 3D zgodna ze standardem HDMI 1.4b, 
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Obsługa rozdzielczości: 4Kx2K FulI HD 1080p, 

Obsługa pełnych kolorów: deep color 8 bit, 10 bit, 12 bit, 

Obsługa audio: DTS-H D/Dol by-trueH D/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD, 

Funkcja wzmacniacza, 

Długość  kabla na wejściu do 15m AWG24, na wyjściu do 25m AWG24 

Gwarancia: 12 miesiecy  

EKRANY PROJEKCYJNE 

Aula główna — 1 szt. 
- format ekranu (16:10) 

- rozmiar powierzchni projekcyjnej: 450 x 252,8cm, 

- powierzchnia projekcyjna wykonana z PyC bez kadmu, opatrzona certyfikatem 

trudnopalności, 

- materiał  Vision White bez ramek, o współczynniku gam minimum 1.2, 

- wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia, sterowany elektrycznie, 

Sale dydaktyczne + Mała Sala Senatu +Aula Główna A3 + CENWIS —27 szt. 
- format ekranu (16:9), 

- rozmiar powierzchni projekcyjnej: 260x146cm, 

- powierzchnia projekcyjna wykonana z PyC bez kadmu, opatrzona certyfikatem 

trud nopa mości, 

- materiał  Vision White bez ramek, o współczynniku gam minimum 1.2, 

- wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia, sterowany elektrycznie, 

Sala Senatu + 8A — 6 szt. 
- format ekranu (16:9), 

- rozmiar powierzchni projekcyjnej: 240x135cm, 

- powierzchnia projekcyjna wykonana z PyC bez kadmu, opatrzona certyfikatem 

trud nopa Iności, 

- materiał  Vision White bez ramek, o współczynniku gam minimum 1.2, 

- wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia, sterowany elektrycznie, 

Gwarancja na wszystkie ekrany — nie mniej niż  24 miesiące 

ELEMENTY WYPOSA Ż ENIA SALI SENATU 

Wizualizer - szt 1 (Sala Senatu) o parametrach nie gorszych niż: 

Przetwornik kamery minimum 13 megapikseli 

Obszar skanowania minimum A3 (minimum 420 x 297 mm) 

Rozdzielczość  rzeczywista na wyjściu HDMI minimum Fuil HD 1920 x 1080 pikseli 



Rozdzielczość  maksymalna na wyjściu HDMI minimum 4K 3840 x 2160 pikseli 

Zoom optyczny minimum x17 

Zoom cyfrowy minimum x8 

Oświetlenie typu LED umieszczone na ruchomym ramieniu kamery 

Minimum jedno wejście HDMI, minimum jedno wejście VGA 

Minimum jedno wyjście HDMI, minimum jedno wyjście VGA 

Wbudowany czytnik kart SD z możliwością  bezpośredniego zapisu zdjęć  i filmów rejestrowanych 

przez kamerę  wizualizera na karcie pamięci 

Wbudowany port USB do podłączenia wizualizera do komputera 

Regulacja ostrości w sposób manualny i automatyczny 

Regulacja powiększenia i jasności rejestrowanego obrazu 

Automatyczna regulacja balansu bieli 

Funkcja zamrożenia rejestrowanego obrazu, funkcja macro, obrót rejestrowanego obrazu o 180°, 

funkcja negatyw/pozytyw, funkcja obrazu kolorowego/czarno-białego, 

Waga maksymalnie 2,5 kg 

W zestawie z wizualizerem należy dostarczyć  pilot bezprzewodowy, przynajmniej jeden adapter do 

mikroskopu oraz oprogramowanie do zainstalowania na komputerze umożliwiające obsługę  funkcji 

wizualizera z poziomu komputera oraz zapis zdjęć  i filmów na dysku komputera za pośrednictwem 

przewodu USB. 

Gwarancja — nie mniej niż  36 miesięcy 

Przełącznik modularny HDMI (Sala Senatu) — 1 szt. o parametrach mln: 

8 wejść  i 8 wyjść  HDMI 

Obsługiwana rozdzielczość  min. 4K UHD 3840X2160 

Obsługa standardu CES 

Sterowanie R5232 

Pilot zdalnego sterowania 

Niezbędne okablowanie 

Gwarancja — nie mniej niż  12 miesięcy  
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Wyświetlacz — 3 szt. (Sala Senatu) o parametrach mm: 

Przekątna ekranu — nie mniej niż  15,6" 

Rodzaj matrycy - LED, IPS 

Powłoka matrycy - Błyszcząca 

Rozdzielczość  ekranu — nie mniejsza niż  1920 x 1080 (FullHD) 

Format ekranu - 16:9 

Wielkość  plamki — nie mniejsza niż  0,179 x 0,179 mm 

Jasność  — nie mniejsza niż  250 cd/m2  

Kontrast statyczny — nie mniejszy niż  700:1 

Kąt widzenia w poziomie i pionie - nie mniejszy niż  178 stopni 

Technologia ochrony oczu, redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego 

Rodzaje wejść  / wyjść  - Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 1 szt. 

Kolor - czarny 

Pobór mocy podczas pracy - nie większy niż  9 W 

Pobór mocy podczas spoczynku - O W 

Szerokość  — nie więcej niż  360 mm 

Wysokość  (z podstawą) — nie więcej niż  228 mm 

Głębokość  (z podstawą) — nie więcej niż  9 mm 

Dodatkowe informacje 

Bateria 7800mAh litowo-polimerowa 

Kabel USB-C 

Kabel Micro HDMI -> HDMI 

Zasilacz 

Rysik 

Skrócona instrukcja obsługi 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Gwarancja — nie mniei niż  36 miesięcy na urządzenie  

Transmiter Sygnału — 2 szt. (CEN WlS+1178) o parametrach nie gorszych niż: 

Moż liwość  bezprzewodowego przekazu sygnału video w rozdzielczości co najmniej Full HD 3D 

1920 x 1080 60Hz 

Przekaz video 2D: 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 72Op50, 72Op6O, 576p, 48Op 
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Przekaz video 3D: Frame-pack: 1080p24, 72Op5O/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 Oyer- 

Under: 1080p24, 720p50/60 

Wsparcie sygnału audio: do 6 Mbps AC-3 i DTS 

Antena: wewnętrzna wielokierunkowa o wysokiej wydajności 

Częstotliwość  transmisji: 4.9 - 5.9 GHz 

Zasięg działania: do 20 metrów (w pomieszczeniu) 

Łatwe połączenie dzięki systemowi Plug 8 Play 

Wejścia 2x HDMl 1.4a 3D / wyjścia lx HDMI l.4a 3D 

Możliwość  podłączenia takich urządzeń  jak np. laptopa, odtwarzacza Blu-ray, tunera TV 

Parametry odbiornika: 

Wyjścia: lx HDMI wersja 1.4a z obsługą  sygnału 3D 

Zasilanie: 5V DC przez mini-USB 

Wymiary: 90 x 90 x 27 mm 

Parametry transmitera: 

Wejścia: 2x HDMI wersja l.4a z obsługą  sygnału 3D 

Wyjścia: lx HDMI wersja l.4a z obsługą  sygnału 3D 

Zasilanie: 5V DC 

Wymiary: 71.5 x 28.4 x 16.1 mm 

Akcesoria niezbędne: zasilacz adapter Mini-USBr, zasilacz DC, kabel HDMI 2x 1.5 m, zestaw 

montażowy, szybki start, instrukcja obsługi, przekaźnik IR, pilot. 

Gwarancja — nie mniej niż  24 miesiące na urządzenie 

ĘPCA I(ANCL€RZA 
s. n1ormaty7cł  Procesu ZarządzanIa 

dr Inż. Artur Szmidt 
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