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Opis instalacji sprzętu audiowizualnego dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich  
w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 302. 
 

1. Opis instalacji 
Sala widowiskowa Domu Kultury zostanie wyposażona w nowy system oświetlenia scenicznego 

oraz system projekcji multimedialnej z projektorem laserowym i ekranem rozwijanym elektrycznie. 
Dodatkowym wyposażeniem będzie monitor interaktywny z pakietem oprogramowania. Wszystkie 
prace mają być wykonane zgodnie z niniejszym opisem, zestawieniem materiałów i usług oraz 
przedmiarem. W zakres prac wchodzi położenie nowej instalacji okablowania dla wszystkich urządzeń 
montowanych na stałe, ich połączenie, oprogramowanie i uruchomienie.  W zakres prac wchodzi 
również demontaż istniejących urządzeń oświetlenia scenicznego. 
 

2. System oświetlenia scenicznego 
System oświetlenia scenicznego będzie się składał z czterech reflektorów frontowych 

umieszczonych na widowni (dwa na prawej i dwa na lewej ścianie), czterech reflektorów frontowych  
z przodu wnęki scenicznej, czterech reflektorów kontrowych w głębi wnęki scenicznej, dwóch 
ruchomych głów oraz sześciu listew oświetlenia tła. Reflektory umieszczone na widowni na bocznych 
ścianach należy montować w miejscu aktualnie istniejących starych reflektorów (stare reflektory 
należy zdemontować). Reflektory frontowe z przodu wnęki scenicznej należy montować na istniejącej 
rurze zawieszonej do sufitu (stare reflektory należy zdemontować). W głębi sceny na suficie należy 
zamontować nową konstrukcję sceniczną płaską i do tej konstrukcji zamontować reflektory kontrowe. 
Ostateczne umiejscowienie dwóch ruchomych głów należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie 
montażu. Na podłodze w głębi sceny należy umieścić i połączyć przewodami sześć listew oświetlenia 
tła. 

Do poszczególnych reflektorów należy doprowadzić przewody DMX oraz przewody zasilające 
230V. Przewody należy prowadzić natynkowo w korytach kablowych. System oświetlenia należy 
podzielić na cztery obwody i do każdego z nich poprowadzić odrębne linie DMX: scena sufit, scena 
podłoga, reflektory widownia strona lewa, reflektory widownia strona prawa. Czwarta linia DMX  
i zasilania do listew ma być poprowadzona na tylną ścianę wnęki scenicznej i zakończona na ścianie  
z lewej strony właściwymi gniazdami (DMX, 230V). Pomiędzy przyłączem ściennym, pierwszą listwą  
i kolejnymi należy prowadzić przewody konfekcjonowane. Taka instalacja pozwoli na szybki demontaż 
listew tła i wykorzystanie ich w innej lokalizacji. 

Na rysunku sali zaznaczono lokalizację stanowiska oświetleniowca i akustyka. W tym miejscu 
należy wykonać naścienne przyłącze sygnałowe, w którym zostanie umieszczony między innymi splitter 
DMX. Suma sygnałów DMX ma być wyprowadzona na zewnątrz przyłącza w postaci gniazda DMX 
montowanego na przedniej obudowie. Na stole oświetleniowca należy ustawić konsoletę oświetlenia 
i połączyć ją z przyłączem ściennym za pomocą konfekcjonowanego przewodu DMX o odpowiedniej 
długości. 

Do zadań wykonawcy sytemu należy również właściwe oprogramowanie i uruchomienie instalacji 
oświetlenia. Konsoleta oświetlenia ma zostać oprogramowana zgodnie z wytycznymi Użytkownika 
przez utworzenie minimum 8 scen dla różnych występów scenicznych. Sceny muszą być uruchamiane 
ze sterownika za pomocą pojedynczych przycisków fizycznych lub wirtualnych na ekranie dotykowym.  

Dodatkowym elementem oświetlenia scenicznego jest dostawa przenośnych statywów typu winda 
wraz z konstrukcją sceniczną typu trójkąt. Statywy wraz z konstrukcją mają tworzyć kompletny zestaw 
ze wszystkimi elementami montażowymi, który będzie wykorzystywany do pracy w plenerze. Należy 
pamiętać, że rury konstrukcji typu trójkąt i rury płaskiej konstrukcji stałej w głębi sceny muszą mieć tą 
samą średnicę. 
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3. System projekcji multimedialnej 
System projekcji multimedialnej składał się będzie z projektora laserowego ze specjalnym 

szerokokątnym obiektywem, ekranu elektrycznie rozwijanego, extendera wizji oraz odbiornika 
bezprzewodowego HDMI.  Ekran należy zamontować do sufitu, bezpośrednio za konstrukcją sceniczną 
w głębi sceny. Należy zamontować manualny ścienny sterownik ekranu, a dodatkowo ekran powinien 
być wyposażony w pilot do sterowania bezprzewodowego. Usytuowanie sterownika ściennego należy 
uzgodnić z Użytkownikiem na etapie instalacji. 

Projektor należy zamontować do sufitu z przodu wnęki scenicznej. Ze względu na bardzo małą 
odległość od ekranu, a stosunkowo dużą powierzchnię obrazu zastosowano specjalny obiektyw 
szerokokątny. Konieczne jest więc aby przed montażem precyzyjnie określić odległość projektora od 
ekranu, gdzie wymagana wielkość obrazu wynosi 390x243cm. Projektor należy usytuować jak najbliżej 
ekranu biorąc pod uwagę powyższe wytyczne. Pomiędzy projektorem a ściennym przyłączem 
sygnałowym w pobliżu stanowiska akustyka należy poprowadzić trzy przewody KAT6A oraz jeden 
symetryczny audio. Jeden przewód KAT6A będzie służył do transmisji HDMI w standardzie HDBaseT, 
dwa pozostałe będą przewodami rezerwowymi. Przewód audio będzie podłączony do wyjścia audio 
projektora. Zasilanie 230V należy doprowadzić z najbliższego możliwego punktu. W puszce przyłącza 
sygnałowego (tego samego co dla systemu oświetlenia scenicznego) należy umieścić extender 
HDBaseT z zasilaczem oraz separator masy audio. Na płycie przedniej puszki przyłącza należy 
zainstalować gniazda HDMI oraz wyjście audio za separatorem. Do wejścia HDMI projektora należy 
podłączyć bezprzewodowy adapter Miracast. 

Wszystkie przewody systemu projekcji multimedialnej należy prowadzić analogicznie jak przewody 
oświetlenia scenicznego, czyli w korytach natynkowych. Do zadań wykonawcy należy kompletne 
połączenie i uruchomienie systemu projekcji oraz dostarczenie przewodów konfekcjonowanych 
potrzebnych do podłączenia źródłowych urządzeń. 

Dodatkowym wyposażeniem będzie monitor interaktywny dostarczony na specjalnym mobilnym 
wózku. Mobilny wózek umożliwia regulację wysokości za pomocą silnika elektrycznego. Ponadto jest 
tak skonstruowany, by możliwe było ustawienie monitora zarówno w poziomie jaki i w pionie. Dzięki 
temu monitor będzie służył jako tradycyjny monitor interaktywny, a po zmianie położenia na poziomy, 
jako stół interaktywny. W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie oraz zainstalowanie pakietu 
oprogramowania dla stołu/monitora interaktywnego. Pakiet składa się z systemu operacyjnego oraz 
sześciu programów. Wykonawca ma je zainstalować i uruchomić na komputerze OPC dostarczonym 
razem z monitorem. Elementy składowe zestawu interaktywnego (monitor, komputer OPC, wózek 
mobilny) mają pochodzić od jednego producenta. Zestaw interaktywny należy wyposażyć  
w bezprzewodowy adapter Miracast oraz kompletne okablowanie pomiędzy poszczególnymi 
elementami oraz przewody sygnałowe i zasilające. 

  
 

4. Zestawienie materiałów i usług 
Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 Adapter do statywu oświetleniowego umożliwiający zamocowanie konstrukcji 
scenicznej typu tójkąt, kolor czarny szt. 2 

2 Akcesoria pozostałe instalacji oświetlenia, wizji i fonii (złącza, gniazda, wtyczki, 
uchwyty, itp.) szt 1 

3 Bezprzewodowy adapter do wyświetlania zawartości ekranu korzystający z 
technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast (do projektora i do monitora) szt 2 

4 Ekran elektryczny 390x243cm - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 

5 Kołki kotwiące metalowe szt. 164,5 

6 Komputer OPS 4K i5 dedykowany do monitora - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 1 
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7 Konstrukcja sceniczna płaska 30 dł.2m. kolor czarny + łączniki, trzpienie, zawleczki, 
uchwyty do sufitu (konstrukcja montowana w głębi sceny)  - wymagane parametry 
wskazano w specyfikacji kpl. 3 

8 Konstrukcja sceniczna trójkąt 30 dł.1.5m. kolor czarny + łączniki, trzpienie, zawleczki 
(konstrukcja montowana na statywach oświetleniowych)  - wymagane parametry 
wskazano w specyfikacji kpl. 2 

9 Końcówki kablowe (RJ45, Jack Audio) szt. 6 

10 Końcówki kablowe DMX3 Neutrik szt. 8 

11 Listwa elektroinstalacyjna 25x60 z pokrywą m 35 

12 Listwa oświetlenia tła sceny szt 6 

13 Łącznik listwy instalacyjnej szt. 23,8 

14 Monitor interaktywny 65", 4K  - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 

15 Obiektyw zoom krótkogniskowy, szerokokątny - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 1 

16 Okablowanie sygnałowe pomiędzy monitorem i komputerem oraz przewody 
zasilania szt 1 

17 Oprogramowanie Chess&Checkers, licencja bezterminowa - wymagane parametry 
podano w specyfikacji szt 1 

18 Oprogramowanie Expo, licencja bezterminowa - wymagane parametry podano w 
specyfikacji szt 1 

19 Oprogramowanie Photo, licencja bezterminowa - wymagane parametry podano w 
specyfikacji szt 1 

20 Oprogramowanie Puzzle, licencja bezterminowa - wymagane parametry podano w 
specyfikacji szt 1 

21 Oprogramowanie Shell, licencja bezterminowa - wymagane parametry podano w 
specyfikacji szt 1 

22 Oprogramowanie Touch Paint, licencja bezterminowa - wymagane parametry 
podano w specyfikacji szt 1 

23 Oświetlenie frontowe z przodu sceny reflektor RGBWAUV - wymagane parametry 
wskazano w specyfikacji szt 4 

24 Oświetlenie kontrowe sceny reflektor RGBWAUV - wymagane parametry wskazano 
w specyfikacji szt 4 

25 Oświetlenie sceny ruchoma głowa - wymagane parametry wskazano w specyfikacji 

szt 2 

26 Projektor multimedialny laserowy 7000lm  - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 1 

27 Przewody konfekcjonowane DMX3 pomiędzy wszystkimi reflektorami na scenie, nad 
sceną oraz z lewej i prawej strony widowni (20 reflektorów) szt 1 

28 Przewód audio mikrofonowy 2x0,21 OFC m 20,8 

29 Przewód audio symetryczny (jack 6.35mm) konfekcjonowany 8m szt 1 

30 Przewód HDMI konfekcjonowany 10m szt 2 

31 Przewód HDMI konfekcjonowany 1m szt 2 

32 Przewód sygnałowy DMX3 m 56,16 

33 Przewód U/UTP KAT6A LSOH m 56,16 

34 Przewód zasilający 230V, elastyczny 3x2,5 LSOH, linka m 56,16 

35 Przyłącze ścienne sygnałowe (puszka natynkowa do transmittera HDMI oraz splittera 
DMX + zasilacze, gniazdo zewnętrzne HDMI + jack stereo + gniazdo DMX3)  - 
wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt. 1 

36 Przyłącze ścienne sygnałowe dla listew tła (puszka natynkowa lub podtynkowa 
gniazdo DMX + 230V) szt. 1 

37 Reflektor frontowy na widowni  + boczne osłony - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 4 



 

Oznaczenie sprawy: MDK/2030/2021  Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 

 Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

38 Separator masy audio - wymagane parametry podano w specyfikacji szt 1 

39 Splitter DMX3, 1:4, miniaturowa obudowa  - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 1 

40 Statyw oświetleniowy 3m typu winda z korbą, nośność minimum 100kg, kolor czarny 
- wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt. 2 

41 Sterownik konsoleta oświetlenia - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 

42 System operacyjny Windows 10 pro PL x64 szt 1 

43 Transmitter wizji HDMI (4K@60hz, 70m), wymagana współpraca z portem HDBaseT 
projektora + zasilacz szt 1 

44 Uchwyt sufitowy dedykowany do projektora multimedialnego szt 1 

45 Uchwyty montażowe w kolorze czarnym do mocowania reflektorów, do rur o 
średnicy 48-51 mm  (komplet dla 10 reflektorów scenicznych +  4 reflektorów na 
widowni), wyposażone w nakrętkę typu "motylek" kpl. 1 

46 Wózek mobilny regulowany elektrycznie dedykowany do monitora, praca pozioma i 
pionowa - wymagane parametry podano w specyfikacji szt 1 

47 Zasilacz USB dla bezprzewodowego adaptera przy projektorze szt 1 

48 materiały pomocnicze kpl. 1 

49 Wszystkie usługi związane z kompletnym wykonaniem zadania (montaż przewodów i 
urządzeń, oprawienie i połączenie przewodów, regulacje, kalibracje, instalacja 
oprogramowania, opracowanie oprogramowania konsoli oświetlenia, uruchomienie 
wszystkich systemów, szkolenie użytkownika, itp.) kpl. 1 

 
 
 
Uwaga: wszystkie elementy instalacji oświetlenia montowane w sali mają być kolorze czarnym. 
Analogicznie tubus ekranu i obudowa projektora mają być w kolorze czarnym (wykonanie fabryczne). 
 
System oświetlenia i projekcji ma być kompletny i zawierać wszelkie urządzenia, materiały, kable, 
akcesoria, usługi i oprogramowanie. Jeśli wykonawca stwierdzi że konieczne jest zastosowanie 
materiałów, które nie są ujęte w przedmiarze, to należy je uwzględnić w pozycji przedmiarowej 
„Akcesoria pozostałe instalacji oświetlenia, wizji i fonii (złącza, gniazda, wtyczki, uchwyty, itp.)”.  


