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WYKONANIE STANDARYZACJI SYSTEMÓW 
AUDIO-WIZUALNYCH W SALACH DYDAK-
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NEGO W KATOWICACH    WRAZ Z ROBO-
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Budynek B - ul. Bogucicka 3a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRESY ROBÓT W POMIESZCZENIACH 
 

Branża audiowizualna 
 

 



  
                                                                                                                                                                                                                 

maj 2020 
 str. 2 

 
   

 
 

Zakres prac do wykonania: 

Na komplet dokumentacji składa się przedmiar, zakresy robót w pomieszczeniach, 

załączniki do zakresu robót w pomieszczeniach, STWiOR. 

 

1. Opis instalacji AV. 

Sale będą wyposażone w system audiowizualny (AV) według zestawienia 

materiałów i usług oraz zgodnie z przedmiarem. Okablowanie, połączenie wykonane 

zgodne ze schematami dla poszczególnych sal oraz opisem, uruchomienie. Przy pro-

gramowaniu systemu sterowania należy wykorzystać wszystkie elementy graficzne, których 

w posiadaniu jest Zamawiający (pliki w formacie *.PNG). 

 Gdzie to możliwe, instalację należy prowadzić nad sufitem podwieszanym, a 

w pozostałych przypadkach podtynkowo. W zakres prac wchodzi również demontaż 

istniejących urządzeń/systemów AV. 

 

1.1. Sale: 7B, 314B, 227A, 233A, 418A. 

System AV we wszystkich salach składać się będzie z systemu nagłośnienia, 

transmisji obrazu i sterowania. W większości sal urządzenia AV będą umieszczone w 

wydzielonym miejscu katedry/biurka wykładowcy. W tej wydzielonej części należy 

zamontować szyny rack, by możliwy był montaż urządzeń w zabudowie rack. Jedynie 

w sali 233A należy wykorzystać istniejącą, odrębną szafkę rack. 

We wszystkich salach przewody mają być prowadzone przez podłogowe 

przyłącza typu floorbox i dalej do szafki sprzętowej oraz przyłączy w biurku wykła-

dowcy. Przyłącza podłogowe muszą mieć taką konstrukcję, by ich pokrywy można 

było zamknąć przy pełnym obłożeniu kabli (np. skośnie ułożone gniazda). Jedynie w 

sali 314B nie ma możliwości osadzenia przyłącza podłogowego, dlatego kable należy 

doprowadzić pod półokrągłą listwą napodłogową.  

W każdej sali przewidziano funkcję nagrywania toczącego się wykładu w 

pamięci wewnętrznej procesora audio lub pamięci wymiennej typu USB. 

Urządzenia wykonawcze, zabezpieczające i zasilające systemu sterowania 

będą zamontowane w wydzielonej części rozdzielnic elektrycznych, dedykowanych 

dla każdej z sal (ujęte w części elektrycznej). W sali 233A istnieje już taka rozdzielni-

ca; należy ją więc rozbudować o konieczne moduły oraz dokonać wymiany starych 

przekaźników sterujących (ujęte w przedmiarze).  

System sterowania ma zapewniać przełączanie wizji i  fonii, regulację pozio-

mu dźwięku, sterowanie ekranem, projektorem, procesorem fonii i pozostałymi urzą-



  
                                                                                                                                                                                                                 

maj 2020 
 str. 3 

 
   

 
 

dzeniami AV. Ponadto ma umożliwiać sterowania roletami oraz oświetleniem z magi-

stralą DALI. Wygląd i funkcjonalność paneli dotykowych należy uzgodnić z Użytkow-

nikiem na etapie wykonawczym, przy czym grafika i funkcjonalność ma być analo-

giczna jak w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Urządzenia AV po określonym czasie bezczynności przejdą w stan wyłączenia. 
 

Do zadań instalatorów AV należy oprogramowanie i uruchomienie wszystkich 

urządzeń AV oraz oprogramowanie magistrali DALI. Sama instalacja, okablowanie i 

montaż oświetlenia z DALI leży po stronie instalatorów instalacji elektrycznej. 

W każdej sali przewidziano lokalną rozbudowę sieci LAN realizowaną przy pomocy 

zarządzalnego switcha, który będzie umieszczony w szafce sprzętowej razem z 

urządzeniami AV. Do switcha należy doprowadzić sieć budynkową LAN, która aktu-

alnie znajduje się w każdej sali oraz te urządzenia systemu AV, których praca i ser-

wis jest możliwy do kontrolowania przy pomocy sieci. Będą to: projektory, monitory, 

system sterowania AV, kamery. Wykonawca musi uzgodnić z działem IT właściwą 

konfigurację switchy LAN. 

Należy również tak skonfigurować projektory, by na wskazany przez Użytkow-

nika adres email wysyłały cykliczne raporty o czasie pracy i innych informacjach ser-

wisowych. Analogicznie powinien być skonfigurowany system sterowania i na wska-

zany adres email ma wysyłać komunikaty o błędach pracy projektora (np. w przypad-

ku, gdy projektor nie załączył się pomimo wysłania prawidłowych komend z systemu 

sterowania). 

Kamery podglądu sali należy montować w takim miejscu, by dobrze widocz-

na była cała ściana z ekranem i wykładowcą. Do kamer należy doprowadzić sygnał 

sumy audio z procesora audio. 

 

1.2. Sale: 121B, 214B, 215B, 420B, 422B. 

Sale będą wyposażone w prosty system AV składający się monitora monto-

wanego na ścianie. W katedrze wykładowcy należy zamontować przyłącze sygnało-

we, a kable z tego przyłącza mają być prowadzone w korytach kablowych do monito-

ra. Za monitorem należy zamontować konwerter VGA-HDMI. W ten sposób należy 

podłączyć sygnały do dwóch wejść HDMI monitora. Monitor musi posiadać funkcję 

wybudzania HDMI i być tak skonfigurowany, by podłączenie źródła sygnału na do-

wolne z tych dwóch wejść powodowało wyświetlenie obrazu na monitorze bez ko-

nieczności używania pilota bezprzewodowego. Ponadto z przyłącza do monitora ma 
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być doprowadzony sygnał USB (extender), by możliwe było odtwarzanie plików gra-

ficznych z pamięci typu pendrive podłączonego do przyłącza w katedrze. 

 

1.3 Zestawienie materiałów i usług. 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 Akcesoria drobne systemu wizji, fonii, sterowania szt 5 
2 Bezprzewodowy prezenter UC, WiFi, LAN, HDMI (komplet USB dongle + WIFI 

odbiornik) - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 5 
3 Dokumentacja powykonawcza - wersja elektroniczna oraz 1kpl. w wersji pa-

pierowej szt 1 
4 Doposażenie istniejącej szafki rack (elementy mocujące, listwa zasilająca, 

półka) kpl. 1 
5 Dysk HDD, minimum: 8TB, 3.5" SATA III, pamięć podręczna 256 MB, pręd-

kość obrotowa 5400 szt 2 
6 Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej, pow. robocza 256x144cm, 16:9, 

czarne obramowanie 5cm - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 2 
7 Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej, pow. robocza 265x149cm, 16:9, 

czarne obramowanie 5cm - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
8 Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej, pow. robocza 300x168,8cm, 16:9, 

czarne obramowanie, czarny TOP 25cm - wymagane parametry wskazano w 
specyfikacji szt 1 

9 Ekran elektryczny o powierzchni roboczej 208x117cm, 16:9,  czarne obramo-
wanie 5cm - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 

10 Extender EX sygnału HDMI (komplet nadajnik+odbiornik HDMI-HDBaseT) - 
wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 6 

11 Extender EX sygnału HDMI (odbiornik HDMI-HDBaseT) - wymagane parame-
try wskazano w specyfikacji szt 2 

12 Extender/przedłużacz do 50m  USB-CAT (do współpracy z monitorem) szt 5 
13 Głośnik sufitowy dwudrożny G, frameless - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji szt 18 
14 Głośnik ścienny pełnopasmowy, multimedialny GL, GP  - wymagane parame-

try wskazano w specyfikacji szt 10 
15 Jednostka centralna systemu sterowania - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji szt 5 
16 Kamera IP KAM, w obudowie kopułkowej - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji kpl. 5 
17 Karta do matrycy wizji 2x HDBaseT OUT - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji szt 1 
18 Karta do matrycy wizji 2xIN HDMI - wymagane parametry wskazano w specy-

fikacji szt 5 
19 Karta do matrycy wizji, uniwersalna 2xIN HDMI/DVI/VGA/audio  - wymagane 

parametry wskazano w specyfikacji szt 5 
20 Karta do matrycy wizji, uniwersalna 2xOUT HDMI/DVI/VGA/audio - wymagane 

parametry wskazano w specyfikacji szt 5 
21 Kolumna głośnikowa ścienna, wąskokątna K - wymagane parametry wskaza-

no w specyfikacji szt 6 
22 Kołki kotwiące metalowe szt. 361 
23 Konwerter VGA +audio na HDMI montowany za monitorem, minimum 

1920x1200, + zasilacz szt 5 
24 Końcówki kablowe (RJ45, VGA, RCA) szt. 25 
25 Końcówki kablowe (VGA, RJ45, RCA, XLR) szt. 330 
26 listwa elektroinstalacyjna m 83,2 
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27 listwa elektroinstalacyjna na podłodze półokrągła m 5 
28 łącznik listwy szt. 54,4 
29 Matryca/skaler wizji KEN, 8x8 (rama z modułami sterowania - wymagane pa-

rametry wskazano w specyfikacji szt 5 
30 Mikrofon bezprzewodowy (odbiornik + nadajnik do ręki) - wymagane parame-

try wskazano w specyfikacji szt 1 
31 Mikrofon przewodowy MI1, z 3m kablem + statyw stołowy z uchwytem ela-

stycznym szt 5 
32 Mikrofon przewodowy pojemnościowy MI2 "gęsia szyja" XLR, długość 50cm + 

uchwyt przelotowy z amortyzacją do montażu w blacie mównicy  szt 1 
33 Moduł SO, do integracji systemu sterowania z oświetleniem sali, bram-

ka/konwerter protokołu DALI na Ethernet TCP/IP szt 5 
34 Moduł sterujący MOD  (tzw. serwer portów szeregowych, Ethernet TCP/IP, 

minimum 2 porty RS232) szt 1 
35 Moduł sterujący przekaźnikowy REL1, (Ethernet TCP/IP, minimum 8 wyjść 

przekaźnikowych) szt 5 
36 Monitor MON1, 43-49" dla osób w tylnej części sali - wymagane parametry 

wskazano w specyfikacji szt 2 
37 Monitor MON2 dla wykładowcy do podglądu obrazu wyświetlanego na dużym 

ekranie (21", HDMI, FullHD) szt 4 
38 Monitor MON3, 65"  - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 5 
39 Monitor MON4 do monitoringu (31.5" -33", FullHD, HDMI x1, D-Sub x1, 75 Hz) szt 1 
40 Oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, sala 227A - wymaga-

ne parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
41 Oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, sala 233A - wymaga-

ne parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
42 Oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, sala 314B - wymaga-

ne parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
43 Oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, sala 418A - wymaga-

ne parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
44 Oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, sala 7B - wymagane 

parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
45 Organizer kabli poziomy 1U do szafy RACK 19' szt. 5 
46 Panel dotykowy, przewodowy 7" PNL  - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji szt 5 
47 Patch panel CAT6A 24-porty do szafy rack, zaślepki, wyposażony w moduły 

Key-stone + komplet patchcordów szt 5 
48 Procesor/mikser/wzmacniacz/rejestrator audio PRC1  - wymagane parametry 

wskazano w specyfikacji szt 5 
49 Projektor multimedialny PRO1, laserowy  - wymagane parametry wskazano w 

specyfikacji szt 5 
50 Przekaźnik na szynę T35: styki 2Z, obciążalność prądowa zestyku 

16A/400VAC szt 15 
51 Przekaźnik na szynę T35: styki 2Z, obciążalność prądowa zestyku 

25A/400VAC szt 10 
52 Przewód 2x1,5mm2 LSOH (do kolumn głośnikowych i/lub głośników sufito-

wych) m 254,8 
53 Przewód 3x2,5mm2  LSOH (zasilanie szafki sprzętowej rack, monitorów, pro-

jektora) m 156 
54 Przewód 4x1,5mm2 LSOH  (do ekranu i/lub rolet) m 227,8 
55 Przewód mikrofonowy audio 2x0,21 OFC m 172,6 
56 Przewód głośnikowy 2x2.5mm2 LSOH (głośniki przy ekranie) m 118,6 
57 Przewód HDMI konfekcjonowany 15m szt 5 
58 Przewód HDMI konfekcjonowany 1m szt 28 
59 Przewód HDMI konfekcjonowany 2m szt 8 
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60 Przewód HDMI konfekcjonowany 4m szt 12 
61 Przewód U/UTP KAT6 LSOH m 592,8 
62 Przewód U/UTP KAT6A LSOH m 327,6 
63 Przewód USB konfekcjonowany 2m szt 10 
64 Przewód wizyjny VGA m 110,2 
65 Przyłącze sygnałowe podłogowe PF1 (floorbox), puszka podłogowa z pokrywą 

i wyposażeniem, zaślepki, gniazda i złącza sygnałowe (minimum 10 modułów 
45x45, wypełnienia, złącza AV, RJ45, 2x230V, skośne ułożenie modułów) kpl. 3 

66 Przyłącze sygnałowe podłogowe PF2 (floorbox), puszka podłogowa z pokrywą 
i wyposażeniem, zaślepki, gniazda i złącza sygnałowe (minimum 8 modułów 
45x45, wypełnienia, złącza AV, RJ45, 2x230V, skośne ułożenie modułów) kpl. 1 

67 Przyłącze sygnałowe PT1 w katedrze z siłownikiem do podnoszenia klapy - 
wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 9 

68 Przyłącze sygnałowe PT2 w katedrze z wbudowanym HDBaseT + odbiornik 
HDBaseT dedykowany do przyłącza - wymagane parametry wskazano w spe-
cyfikacji szt 1 

69 Przyłącze sygnałowe ścienne PW1, puszka, 2x gniazda XLR - wykonanie 
warsztatowe kpl. 1 

70 Rejestrator sieciowy  - wymagane parametry wskazano w specyfikacji szt 1 
71 Router RU1, dwuzakresowy 2,4GHz i 5GHz, 4 porty, do systemu sterowania szt 5 
72 rury winidurowe m 93,6 
73 Splitter 1:2 HDMI SPL1, rozdzielczość minimum 3840x2160 szt 5 
74 Sterownik ekranu/rolet ST1, na szynę DIN szt 18 
75 Switch SWL1, 8 portów, minimum 4 porty PoE, do systemu sterowania, obu-

dowa do szafy rack szt 5 
76 Switch zarządzalny (16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite) do rozbu-

dowy sieci LAN w obrębie sali - wymagane parametry wskazano w specyfika-
cji szt 5 

77 Tablica szkolna biała ceramiczna, naścienna, suchościeralna 300×120cm 
+Zestaw pisaków do tablicy + gąbka + płyn szt 5 

78 Uchwyt sufitowy dedykowany do projektora multimedialnego szt 5 
79 Uchwyt ścienno-sufitowy dedykowany do monitora 43" szt 2 
80 Uchwyt ścienny dedykowany do monitora 65" szt 5 
81 Wyłącznik nadprądowy F3 16A, C szt 5 
82 Wyłącznik nadprądowy F4 16A, B szt 7 
83 Wyłącznik nadprądowy F5 6A, B szt 4 
84 Wyłącznik różnicowoprądowy F2 4P 40A 0,03A szt 5 
85 Wyłącznik zegarowy KT, tygodniowy, jednokanałowy szt 5 
86 Wymiana osprzętu w istniejącej puszce podłogowej pod katedrą (zaślepki, 

gniazda i złącza sygnałowe) kpl. 1 
87 Wzmacniacz audio WZ1, strefowy cyfrowy Class-D - wymagane parametry 

wskazano w specyfikacji szt 1 
88 Wzmacniacz audio WZ2, strefowy cyfrowy Class-D - wymagane parametry 

wskazano w specyfikacji szt 4 
89 Zabudowa szyn rack w szafce pod katedrą wraz z elementami wyposażenia  

(szyny, elementy mocujące, listwy zasilające, półki, usługa) kpl. 4 
90 Zasilacz Z1 impulsowy na szynę 230V/24V, 2.5A szt 5 
91 Zasilacz Z2 impulsowy na szynę 230V/12V, 2A szt 5 
92 Złącza montażowe na szynę DIN do rozdzielnicy szt. 50 
93 materiały pomocnicze kpl. 1 

 USŁUGI 
94 Montaż okablowania i urządzeń kpl. 1 
95 Połączenie, oprogramowanie, uruchomienie kpl. 1 
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1.4 Spis załączników. 
 
- Załącznik 1 – Rozmieszczenie urządzeń AV w salach 314B i 7B. 

- Załącznik 2 – Rozmieszczenie urządzeń AV w salach 227A, 233A, 418A  

  oraz  w salach z monitorami: 121B, 214B, 215B, 420B, 422B 

- Załącznik 3 - schemat. 

- Załącznik 4 - schemat 

- Załącznik 5 – schemat 

- Załącznik 6 – legenda 

- Załącznik 7  - widoki pulpitów sterujących z bud. CNTI (jako wzory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                                                 

maj 2020 
 str. 8 

 
   

 
 

 

Załącznik nr 6. 

 

Legenda: 

 

G1-G8 - głośniki 

KAM – kamera IP 

PRO1 – projektor multimedialny laserowy 

PT1 – przyłącze stołowe 

PT2 – przyłącze sygnałowe, z wbudowanym extenderem HDBaseT 

PW1 – przyłącze ścienne 

MON1 - monitor 

MON2 – monitor 

PNL – panel dotykowy przewodowy 

GL – głośnik ścienny 

GP – głośnik ścienny 

K1-K6 – kolumna głośnikowa ścienna 

PF1- przyłącze podłogowe 
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Załącznik 7. 

 

Zdjęcie nr 1. Widok panelu dotykowego – layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Przykładowe Ikony na panelu dotykowym. 
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Zdjęcie nr 3. Panel dotykowy – widok. 

 

Zdjęcie nr 4. Panel dotykowy – menu główne. 



  
                                                                                                                                                                                                                 

maj 2020 
 str. 11 

 
   

 
 

 

Zdjęcie nr 5. Panel dotykowy – podmenu I. 

 

 

Zdjęcie nr 6. Panel dotykowy – podmenu II. 
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Zdjęcie nr 7. Panel dotykowy – podmenu III. 
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Zdjęcie nr 8. Widok biurka w bud. CNTI cz.1. 
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Zdjęcie nr 9. Widok biurka w bud. CNTI cz.2. 

 

 

Zdjęcie nr 10. Widok istniejącego przyłącza w bud. CNTI. 

 



  
                                                                                                                                                                                                                 

maj 2020 
 str. 15 

 
   

 
 

 

Zdjęcie nr 11. Istniejące przyłącze w salach z monitorem 65”. 
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Zdjęcie nr 12. Istniejące przyłącze w salach z monitorem 65”. 

 


