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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2015.0.1422 z późn. zm.) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 r., poz. 620 z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pózn. zm.).
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r.
Zlecenie Inwestora: Miasta Poznań
Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora
Ustalenia podczas spotkań roboczych
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2018 r. opracowana przez
rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Kazimierza Miedzińskiego i rzeczoznawcę do spraw ppoż – inż.
Jacka Podymę.
Ekspertyza techniczna określająca wartość obciążeń użytkowych dla ścian i stropów parteru i 1 piętra w
budynku przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu. Opracowanie BUD EKSPERT Sp. z o.o., styczeń 2019.
Obowiązujące normy.
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1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.1

Lokalizacja, istniejąca infrastruktura techniczna

Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym nr 14 arkusz nr 25 obręb Poznań,
przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium Martineum.
Uzbrojenie terenu - sieci:
energetyczne, zasilanie realizowane przyłączem kablowym nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej MST-1099,
ciepła (z sieci miejskiej), wody (z sieci miejskiej), kanalizacji ogólnospławnej przyłącz teletechniczny, gazu.
Obecnie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (aktualnym właścicielem i administratorem całości budynku Collegium Martineum) a
ENEA Operator sp. z o.o. w Poznaniu (dystrybutorem) zapewnia dostawę energii elektrycznej do budynku.
Usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Aquanet
S.A. w Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane
są do kanalizacji ogólnospławnej.
Ciepło i ciepła woda użytkowana dostarczane jest przez: Dalkia Poznań S.A. w Poznaniu na podstawie umowy
zawartej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gwarantowana jest ciepła woda użytkowa w
punkcie czerpalnym o temperaturze 55-60 st. C. Do obiektu dostarczane jest ciepło o parametrach: Qco = 0,7700,
Qcws = 0,0720.
Budynek usytuowany jest w zabudowie śródmiejskiej. Obsługa komunikacyjna budynku realizowana jest z
wykorzystaniem ulic: Święty Marcin, Kościuszki.

1.1.2

Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Celem inwestycji jest utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu (dalej w opracowaniu
Centrum Szyfrów lub zamiennie Muzuem Enigmy) wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i
oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych. W ramach Centrum Szyfrów planuje się stworzenie
ekspozycji poświęconej historii kryptologii, Enigmy oraz jej wpływu na współczesne rozwiązania cyfrowe.
Dla potrzeb Centrum Szyfrów zostanie przebudowana i rozbudowana oraz adaptowana do nowych potrzeb część
budynku Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78 w Poznaniu.
Budynek Collegium Martineum wybudowany został w latach 1949-1950 i pierwotnie, aż do 1990 r., był siedzibą
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W miejscu obecnego gmachu, w czasach
zaboru pruskiego zbudowano intendenturę wojskową. Budynek intendentury przetrwał I wojnę światową i w
latach II Rzeczypospolitej mieścił szereg instytucji wojskowych, wśród nich oddział biura szyfrów Sztabu
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Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski – absolwenci
Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Enigma to historyczne urządzenie szyfrujące, wykorzystywane podczas II wojny światowej (oraz w okresie ją
poprzedzającym) przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i wywiadowcze Niemiec. Kod stosowany w tym
urządzeniu rozszyfrowany został w latach 1930-tych przez poznańskich matematyków, którzy opracowali system
dekryptażu niemieckich depesz, a także zbudowali swoje własne urządzenia rozszyfrowujące. Przed wojną
zbudowane przez Polaków urządzenia rozszyfrowujące depesze Enigmy zostały przekazane aliantom zachodnim –
Wlk. Brytanii i Francji, a za ich pomocą przez całą wojnę rozszyfrowywane były komunikaty armii niemieckiej.
Jak wspomniano powyżej, część parteru i część 1. piętra budynku Collegium Martineum zagospodarowane
zostanie na Centrum Szyfrów (ekspozycja stała, sale edukacyjne) i jego zaplecze: techniczne, porządkowe, socjalne,
higieniczno-sanitarne oraz na niezbędne ciągi komunikacyjne.
Centrum urządzone ma być na zasadzie sal tematycznych, które nawiązywać mają do historii uniwersyteckiej oraz
wkładu naukowego poznańskich kryptologów. W jednej z sal ma znaleźć się zrekonstruowana pracownia
kryptologicznaWykonany i uruchomiony ma zostać również model Enigmy, pracujący w taki sposób, aby
zwiedzający mieli możliwość poznania podstaw jej funkcjonowania i sposobu szyfrowania wiadomości tekstowych.
Ekspozycja ilustrować ma także historię rozwoju nauk opartych na matematyce, w tym powiązania pomiędzy
urządzeniami szyfrującymi a późniejszym rozwojem komputerów.
Oprócz części typowo historycznej, w ramach Centrum Szyfrów należy stworzyć sale edukacyjne, w tym
przestrzenie dedykowane dzieciom, gdzie zwiedzający będą mogli posługiwać się odpowiednikami urządzeń
deszyfrujących i poprzez zabawę poznawać zasady oraz mechanizmy ich funkcjonowania. .
Zadaniem Centrum Szyfrów ma bowiem być także oswajanie, przekonywanie i zachęcanie młodych do zajmowania
się matematyką, informatyką i programowaniem - jako naukami o wielkiej przeszłości i przyszłości.
Projekt będzie realizowany przez Miasto Poznań przy we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, CTK Trakt oraz środowiskami społecznymi popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i
technicznej.
Projekt kierowany jest do wszystkich grup wiekowych, do mieszkańców Poznania, regionu, kraju i gości z zagranicy.
Centrum Szyfrów Enigma ma być otwarte dla zwiedzających indywidualnie, rodzin z dziećmi i zorganizowanych
grup, dla osób w pełni sprawnych jak również z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (ruchowymi, słuchu,
wzroku), dla potrzeb których w każdym jego aspekcie ma być dostosowany, zarówno pod względem rozwiązań
budowlanych, funkcjonalnych jak również treści i sposobu ich prezentacji.
Centrum Szyfrów będzie elementem Traktu Królewsko - Cesarskiego w Poznaniu, który prowadzi od Ostrowa
Tumskiego do dzielnicy Zamkowej. Centrum Szyfrów związane będzie bezpośrednio z poznańską dzielnica
zamkową i będzie nawiązywało do historii tego obszaru. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Zamkiem
Cesarskim, realizacja inwestycji przyczynić się ma do zwiększenia potencjału turystycznego w tej części miasta.
Zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do uatrakcyjnienia dzielnicy zamkowej w ramach Traktu Królewsko Cesarskiego. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter, łączący historię z naukami opartymi na matematyce i
lingwistyce, oraz atrakcyjne formy przekazu, Centrum Szyfrów powinno stać się jedną z największych atrakcji na
turystycznej mapie Poznania.
Centrum Szyfrów przyczynić się ma również do promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wielkopolski
poprzez przedstawienie dokonań naukowców uniwersytetu poznańskiego w odszyfrowaniu najsłynniejszej i
najbardziej zaawansowanej maszynie kodującej, wykorzystywanej w czasie II wojny światowej, co miało istotny
wpływ m.in. na rezultat tzw. Bitwy o Atlantyk.
W Centrum Szyfrów w szerokim zakresie wykorzystane zostaną nowoczesne formy przekazu wiedzy oparte na
technologiach informatycznych, multimedialnych, interaktywnych. Prezentacja artefaktów wzbogacona ma być o
materiały filmowe oraz multimedialne. Nacisk położony ma zostać na innowacyjne metody przekazu wiedzy, na
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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poznanie wielosensoryczne. Centrum Szyfrów ma być też miejscem, gdzie nie rezygnuje się z tradycyjnych,
sprawdzonych form przekazu wiedzy i metod edukacji. Z założenia: odbiorcami ekspozycji Centrum Szyfrów będą
osoby ze wszystkich grup wiekowych. Dlatego formy i metody przekazu wiedzy powinny być zbalansowane –
wyważone. Z tego też powodu, a także ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne (budynek historyczny), należy
duży nacisk położyć na udane połączenie tradycyjnej i nowoczesnej scenografii.
Centrum Szyfrów mieścić będzie stanowiska i strefy tematyczne:
Instalacja kryptologiczna, Wprowadzenie,1920 radiowywiad, Kurs szyfrów, Różne metody utajniania
informacji, Steganografia, Szyfr AtBash, Skytale, Kody(paskowe, QR, PESEL, kod pocztowy, strony kodowe
(ASCII, UTF-8, ISO itp.), Kryptografia, Szyfr Cezara, Szyfry Monoalfabetyczne, Szyfry transpozycyjne, Szyfr
rastrowy, Szyfr Vigenera, Cylinder Jeffersona, Szyfr Playfaira, Szyfr książkowy, Szyfr OTP,Kryptoanaliza,
Złam szyfr Cezara, Złam szyfr monoalfabetyczny, Złam szyfr transpozycyjny, Złam szyfr Vigenera, Złam
szyfr Jeffersona, Nierozwiązane zagadki kryptologiczne, Nie tylko klucz Morse’a, Zaszyfruj i wyślij, U-boot,
Sala Burszty, Dlaczego Enigma?, Pozostali, Zaczęło się w Poznaniu, Wykładowcy, Wykładowcy,
Matematycy 1, Matematycy 2, Matematycy 3, Rodzina maszyn Enigma, Pierwszy przełom, Metody
łamania, Płachty Zygalskiego, Płachty model, Maszyna przeciw maszynie, Cyklometr, Bomba Rejewskiego,
Sztafeta Enigmy, Ucieczka do Francji, Alianci, Ultra – Purple, Budowa Enigmy, Zaszyfruj i odszyfruj, Losy
Polaków, Enigma a losy II WŚ, Nowe wyzwania, Od bomby do komputera, Maszyna Turinga, Cyfryzacja
Świata, Programowanie, Cuda kryptologii, Zaprogramuj szyfrator, Bezpieczeństwo w Sieci, Hall of Fame,
Mediateka.
Opis funkcji i rozwiazań przewidzianych do wykonania w ramach tzw. części wspólnych – tj. części obiektu
Collegium Martineum, użytkowanych przez wszystkich jego obecnych i przyszłych użytkowników , wg. odrębnego
opracowania pt. „Remont wraz z modernizacją tzw. „przestrzeni wspólnych” w budynku Collegium Martineum w
Poznaniu” – oprac. Poznań maj 2019 r.
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się obecna funkcja: budynek będzie obiektem użyteczności publicznej.
Pomieszczenia Centrum Szyfrów wykorzystywane będą do prowadzenia działalności kulturalnej: wystawienniczej
i edukacyjnej. Pomieszczenia ekspozycyjne mają mieć zagwarantowane niezbędne powiązania w zakresie
komunikacji oraz zaplecza: higieniczno-sanitarne (ogólnodostępne i dla obsługi: dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych), gospodarczo-porządkowe, techniczne, socjalne.

1.1.3

Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Projektowana ekspozycja zajmować będzie 1. piętro południowego skrzydła budynku, piętro w budynku
wysuniętego w dziedziniec (mieszczącego m.in. aulę im. prof. H. Łowmiańskiego), oraz fragment parteru holu
wejściowego z klatką schodową (jako część wspólną z pozostałymi użytkownikami budynku).
W ramach inwestycji mają zostać wykonane roboty budowlane w zakresie:
a. rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), wytypowanych ścian działowych (ściany działowe pomiędzy
korytarzem „A” a pomieszczeniami nr 112, 113, 114; ściana działowa pomiędzy pomieszczeniami nr 112
i 113; ściany działowe pomiędzy korytarzem „B” a pomieszczeniami nr 101, 102, 103, 104, 105; ściany
działowe pomiędzy pomieszczeniami nr 101, 102, 103, 104, 105)ściany działowe pomiędzy
pomieszczeniami 106, 107, 108, wyburzenia ścian w pomieszczeniach WC 134, 134a, wyburzenia ścian
pomiędzy pomieszczeniami 104c, 104b, wyburzenia ściany pomiędzy pomieszczeniami 118a, 119,
wytypowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, posadzek z wyjątkiem sali Burszty, okładzin,
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b.

c.

elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy,
modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych,
demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego
montażu lub przeniesienia:
 boazeria zabytkowa w pomieszczeniu nr 100 Aula,
 żyrandole zabytkowe w pomieszczeniu nr 100 Aula,
 stolarka drzwiowa w ścianie pomiędzy korytarzem A oraz pomieszczeniami 112, 113, 114,
prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do
zachowania: okładziny kamienne ścian oraz posadzki, boazeria ścienna w korytarzu K-4.

Na etapie projektowym Wykonawca jest zobowiązany do opracowania koncepcji rozbiórki i wyburzeń w
sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb uzyskania decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę. W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje:
 Ogólny opis – stanu istniejącego;
 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 Opis Segregacji odpadów oraz transportu i utylizacji.
d.

roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe:
 budowa nowego łącznika:
o konstrukcja stalowa (kratownice stalowe w płaszczyźnie ścian łącznika ze stężającą
podłogą i sufitem), warstwy termoizolacyjne na stropach i ścianach, okładziny i
elementy wykończeniowe, dach oraz platforma dla osób niepełnosprawnych
o platforma dla niepełnosprawnych (podnośnik pionowy z napędem śrubowym) o
udźwigu 340kg, wysokość podnoszenia do 2m, 2 przystanki, wejścia przelotowe, bez
podszybia. Zaopatrzona w przycisk zatrzymania awaryjnego, kontrolę zamknięcia i
zaryglowania drzwi oraz system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania
wraz z sygnałem dźwiękowym „Alarm”. Konstrukcja i napęd wykonane z anodowanego
aluminium. Platforma powinna spełniać warunki dyrektyw UE:2006/24/WE (dyrektywa
maszynowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej),
2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa). Wejścia na platformę usytuowane
naprzeciw siebie. Wysokość drzwi i obudowy 1100 cm. Jazda platformą poprzez stały
nacisk na przyciski jazdy na panelu, dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach.
Urządzenie powinno również posiadać funkcje alarmowego przywołania głosowego.
 przebicia i przemurowania ścian i stropów,
 montaż nowej stolarki okiennej – o współczynniku przenikania UC (max) nie większym niż 0,9
[W/(m2·K)] – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. z
późn. zm.] lub zgodnie z obowiązującymi w chwili projektowania przepisami budowlanymi,
 montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej) – w tym drzwi EI30, EI60,
 naprawa i konserwacja podłóg drewnianych (parkietowych) z częściowym uzupełnieniem
ubytków pom.104 Sala Burszty
 wykonanie nowych posadzek w części pomieszczeń, warstw pod posadzkowych,
 układanie wykładzin podłogowych PCV
 wykonanie nowych przegród: ściany i wydzielenia gipsowo-kartonowe,
 wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach, malowanie tynków,
 wykonanie i montaż nowych okładzin ścian i stropów, w tym ceramicznych (węzły higienicznosanitarne),
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e.

wykonanie podestu/pochylni w auli im. Łowmiańskiego na potrzeby komunikacji dla osób
niepełnosprawnych
roboty instalacyjne:
 sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza,
 elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń
technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i
ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom
ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu,
kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna.

W ramach inwestycji przygotowana, wykonana i uruchomiona zostanie ekspozycja stała, na którą składać się będą:
elementy aranżacyjne i scenograficzne, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje
artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą,
system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny.
Szczegółowy zakres prac wraz z zestawieniem i specyfikacją elementów, urządzeń oraz instalacji został ujęty w
dalszej części opracowania.

1.1.4

Grupy, klasy, kategorie robót

Określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
71221000-3
45453000-7
79950000-8
39154000-6

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Sprzęt wystawowy

Zakres uzupełniający:
45111000-8
roboty ziemne
45113000-2
roboty na placu budowy
45223100-7
montaż konstrukcji metalowych
45432110-5
posadzki
45430000-0
pokrywanie podłóg i ścian
45262522-6
roboty murarskie
45324000-4
roboty tynkarskie
45442100-8
roboty malarskie
45421100-5
instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45261000-4
wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1
specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45321000-3
izolacja cieplna
45323000-7
izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4
roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421000-4
roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7
kładzenie płytek
45442000-7
nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4
roboty elewacyjne
45311000-0
roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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45312000-7
45314000-1
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45331000-6

instalowanie systemów alarmowych i anten
instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
inne instalacje elektryczne
instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

30200000-1
32322000-6
39154000-6
39150000-8
32417000-9
31611000-2
31500000-1
32321300-2
48780000-9
48000000-8

Urządzenia komputerowe
Urządzenia multimedialne
Sprzęt wystawowy
Różne meble i wyposażenie
Sieci multimedialne
Zestawy instalacji elektrycznej
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Materiały audiowizualne
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51000000-9
79930000-2
79822500-7
72212783-1
72212520-1
71314100-3
92110000-5
92312000-1

Usługi instalowania
Specjalne usługi projektowe
Usługi projektów graficznych
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
Usługi elektryczne
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Usługi artystyczne

1.1.5

Parametry zdolności usługowej obiektu, pojemność recepcyjna, liczba
personelu

Maksymalnie na ekspozycji jednorazowo może przebywać 75 osób.
Liczba stałego personelu jednorazowo przebywająca wraz ze zwiedzającymi na wystawie: 5 osób.

1.1.6

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prawne, lokalizacyjne, geotechniczne, kulturowe, urbanistyczne, środowiskowe.

1.1.6.1 Inwestor i docelowy Użytkownik
Inwestorem i właścicielem powstałej infrastruktury będzie Miasto Poznań – jednostka samorządu terytorialnego.
Podmiotem zarządzającym obiektem będzie miejska instytucja kultury Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, która
w swej działalności łączy tematykę związaną z turystyką, edukacją oraz historią Traktu Królewsko - Cesarskiego,
który integruje elementy decydujące o atrakcyjności Miasta i podkreślającego rolę na kulturowej mapie Europy.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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1.1.6.2 Uwarunkowania klimatyczne
strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: II (projektowana temperatura zewnętrzna – 16 st. C, średnia roczna
temperatura zewnętrzna: 7,9 st C.)
strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: II
strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 : 2005: 1
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających podane normy.

1.1.6.3 Uwarunkowania środowiskowe
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów ws przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 (deklaracja
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.12.2016 r., znak WPN-I.6335.1072.2016.TB).
Obszar inwestycji nie wchodzi w skład parku narodowego ani rezerwatu przyrody. Teren realizacji inwestycji
zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
Projekt realizowany będzie w terenie zurbanizowanym i przekształconym antropogenicznie – Bi: tereny
zabudowane.
Zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podczas realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu należy
wydzielić miejsca z pojemnikami na odpady i w ramach możliwości prowadzić selektywne gromadzenie odpadów.
Obowiązuje bezwarunkowy zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Obowiązuje bezwzględny zakaz
gromadzenia materiałów niebezpiecznych.
Budowa infrastruktury kultury oraz jej późniejsza eksploatacja nie będą wiązały się ze znaczącym oddziaływaniem
na środowisko. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć charakter lokalny, krótkotrwały i
odwracalny.
Podczas prowadzenia robót budowlanych przewiduje się wystąpienie typowych obciążeń środowiska wynikających
z przebiegu robót:
 roboty ziemne,
 roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych i stalowych,
 praca sprzętu: emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie,
 transport samochodowy – emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie.
Źródłem emisji substancji do powietrza będą spaliny samochodów ciężarowych dostawczych.
Uciążliwości i zagrożenia występujące podczas budowy mają charakter przejściowy ze względu na skończony okres
trwania budowy.
Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewnić ma minimalizacje wszystkich zagrożeń związanych z fazą
realizacji przedsięwzięcia.
Projektowana przebudowa będzie źródłem następujących rodzajów ścieków:
 ścieki socjalno-bytowe
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 ścieżki z utrzymania czystości pomieszczeń
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Zastosować należy rozwiązania chroniące środowisko podczas realizacji inwestycji, które zapewnią, że
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami teren,
np.: osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin,
separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu - jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną
zastosowane (wskazane w projekcie budowlanym) może spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na
środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód).

1.1.6.4 Uwarunkowania prawne
Właścicielem budynku jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Inwestorem w projektowanej inwestycji będzie Miasto Poznań – podmiot posiadający prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (na podstawie stosownej umowy użyczenia zawatej przez Miasto Poznań z
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15.02.2018 r.)
Dla nieruchomości założona została księga wieczysta nr KW PO1P/00096328/8, która prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy Poznań – Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych.

1.1.6.5 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny, uwarunkowania kulturowe i
konserwatorskie, rozwiązania architektoniczno-budowlane
Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium Martineum.
Budynek wybudowany został w latach 1949-1950 wg proj. arch. Władysława Czarneckiego. Budynek składa się z
trzech części:
 pięciokondygnacyjne skrzydło południowe od ul. Święty Marcin, podpiwniczone,
 sześciokondygnacyjne skrzydło północno-zachodnie od ul. Kościuszki, podpiwniczone,
 budynek stołówki i auli.
Całość łączy centralna klatka schodowa i hol wejściowy.
Połączenie między budynkiem auli i południowym skrzydłem budynku stanowi łącznik przebiegający na wysokości
pierwszego piętra od strony wschodniej.
Dla terenu wyznaczonego dla inwestycji nie uchwalono obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78 usytuowane jest w centrum Poznania – na Starym Mieście.
W miejscu obecnego gmachu, w czasach zaboru pruskiego zbudowano intendenturę wojskową. Budynek
przetrwał I wojnę światową i w latach II Rzeczypospolitej mieścił szereg instytucji wojskowych, wśród nich oddział
biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk
Zygalski – absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Budynek intendentury został zburzony w czasie II wojny światowej.
Obecny gmach wzniesiono w latach 1949–1950 jako siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Autorem projektu był Władysław Czarnecki – uznany architekt, profesor Politechniki
Poznańskiej. Gmach został opanowany w dniu 28 czerwca 1956 przez uczestników Poznańskiego Czerwca. Po
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rozwiązaniu PZPR w 1990, gmach został przekazany Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, który ulokował w nim
Wydział Historyczny.
Nieruchomość jest objęta ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-architektonicznego
śródmieścia miasta Poznania decyzją A-231 z dnia 14 marca 1980 r.
Budynek został wskazany jako dobro kultury współczesnej, do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
Ze stanowiska konserwatorskiego: możliwa jest likwidacja istniejącego łącznika i budowa nowego (pismo
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu do Inwestora z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: MZIX.4125.3.54.2017.M).
Dodatkowe wytyczne główne MKZ zostały zawarte w załącznikach dołączonych do niniejszego opracowania:
- MKZ-IX.4125.3.57.2019 w odpowiedzi na pismo wysłane z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta o
sygnaturze KPRM-I.042.18.2019
Do poniższych zapisów należy się bezwzględnie stosować na etapie opracowania projektu
oraz podczas realizacji prac budowlanych oraz aranżacyjnych.
Collegium Martineum to gmach dwuskrzydłowy: pierwsze skrzydło od ul. Święty Marcin (krótsze) i drugie od ul.
Kościuszki (dłuższe). Na wysokości głównego wejścia, prostopadle do skrzydła budynku przylega aula im. prof.
Henryka Łowmiańskiego – największa sala w budynku, z balkonem . Pod salą znajduje się lokal gastronomiczny –
poza obszarem opracowania. Od strony ul. Kościuszki znajduje się wjazd na wewnętrzny parking. Od strony ul.
Święty Marcin budynek miał podcienia, które na początku lat 90. XX wieku zostały zabudowane.
Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych.
Informacje dotyczące konstrukcji stropów i ścian oraz ich nośności zostały dołączone do PFU w formie Ekspertyzy
Technicznej określającej wartość obciążeń użytkowych (opracowanie styczeń 2019). W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w dopuszczalnych obciążenia użytkowych należy przewidzieć wykonanie prac polegających na
ich ewentualnym wzmocnieniu. Ryzyko takie oraz jego wycenę Wykonawca powinien zamieścić w ofercie.
Układ konstrukcji ścian budynku: podłużny. Ściany nośne: z cegły pełnej, grubość murów: 100, 54 i 30 cm. Część
konstrukcji nośnej budynku stanowią słupy żelbetowe.
Stropodach budynku: żelbetowy, kryty papą asfaltową i termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi z blachy ocynkowanej.
Ściany działowe z cegły dziurawki gr. 12 cm lub w lekkiej konstrukcji z obłożeniem z płyt gipsowo-kartonowych,
szpachlowane. Ściany murowane wykończone tynkami cementowo-wapiennymi.
Ściany zewnętrzne licowane są piaskowcem.
Wejście główne do budynku wyłożone płytami granitowymi – wymagającymi prac remontowych pod nadzorem
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe i dwie platformy dla osób niepełnosprawnych.
Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe z ubytkami malowania i okitowania szyb, w kolorze białym. W
budynku 40% okien zostało do tej pory wymienionych: na nowe okna drewniane zespolone, w kolorze białym.
Okna parteru i piętra po stronie zachodniej i wschodniej są częściowo zamknięte kratą ozdobną.
Drzwi do poszczególnych pomieszczeń drewniane, płycinowe, malowane, o wymiarach najczęściej 90/205 cm.
Drzwi do auli na parterze (o wymiarach 210/277 cm), na balkon auli (o wymiarach 135/223 cm) i drzwi wejściowe
(300/343 cm) zostały wykonane indywidualnie, na specjalne zamówienie, z drewna klejonego. Drzwi wejściowe są
częściowo przeszklone.
Ściany pomieszczeń, korytarze – pomalowane farbą emulsyjną białą.
W sanitariatach ściany wyłożone glazurą, posadzki gresem.
Na posadzkach w większości pomieszczeń i na korytarzach: parkiet i wykładzina PVC.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 14 z 284

Posadzki klatek schodowych wykonano z wylewanego lastrico.
Hol główny parteru, pierwszego piętra oraz schody na półpiętro i piętro: obłożone płytami z kamienia naturalnego.
Dokumentacja archiwalna budynku dostępna jest w Archiwum Państwowym.
Sygnatury akt:
 53/2183/0/18.5/18879 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu, cz.
I, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne 1949
 53/2183/0/18.5/18880 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. IV, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18881 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. V, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18882 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. VI, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18883 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. VI, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18884 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
 53/2183/0/18.5/18885 Dokumentacja projektowa węzła cieplnego i przyłącza dla budynku Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
 53/2183/0/18.5/18886 Dokumentacja projektowa. Rysunki inwentaryzacyjne budynku Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, teletechniczna, wody, kanalizacji, , c.o., gazowa. Instalacje
elektryczne i teletechniczne prowadzone są zarówno natynkowo jak i podtynkowo. Instalacje sanitarne
prowadzone są natynkowo i podtynkowo. Instalacje sanitarne prowadzone są w rurach stalowych lub żeliwnych
różnych przekrojów. Grzejniki instalacji c.o. w większości żeliwne, żeberkowe. Nowe grzejniki panelowe
zainstalowane są w tych pomieszczeniach, w których prowadzono remonty.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnych: za pośrednictwem pionów wyprowadzonych ponad dach.
Węzły sanitarne rozmieszczone są na każdej kondygnacji użytkowej.
Instalacja gazowa doprowadzona jest tylko do części gastronomicznej nie objętej zakresem niniejszego
opracowania.
Wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna (obejmująca część budynku; w części kuchennej/gastronomicznej –
wyciągowa).
Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową: hydranty 52mm. Brak instalacji SAP.
W związku z brakiem dostępnej dokumentacji sieci instalacyjnej budynku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
brakującą, niezbędną do realizacji projektu inwentaryzacje we własnym zakresie.
Koszty dodatkowych prac związanych z ewentualnymi niezgodnościami Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
Budynek posiada własną przyłącze energetyczne wraz z rozdzielnią elektryczną, wymagającymi gruntownej
przebudowy.
Projekt instalacji WLZ i nowej Rozdzielni Głównej w budynku Collegium Martineum należy uzgodnić również z
właścicielem nieruchomości – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w tym również dla zakresu
„części wspólnych” wskazanych w opracowaniu – Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „REMONT WRAZ Z
MODERNIZACJĄ TZW. „PRZESTRZENI WSPÓLNYCH” W BUDYNKU COLLEGIUM MARTINEUM W POZNANIU”.
Wstępne założenia:
a/budowa zewnętrznego złącza kablowego ZK z układem pomiarowym zlokalizowane przy budynku – od strony
parkingu. Następnie ze złącza wyprowadzone zostaną nowe linie kablowe WLZ do budynku.
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b/nowoprojektowana rozdzielnia główna prądu i główny wyłącznik prądu zlokalizowane będą w piwnicy budynku
w pomieszczeniu K6.
c/ na całej długości piwnicy wykonane zostaną nowe główne trasy kablowe na których ułożyć kable zasilające WLZ
do tablic piętrowych. Powyższe trasy wykorzystać również na WLZ-y Centrum Szyfrów Enigma.
d/wykonane zostaną 4-5 pionowe przejścia/szachty na całą wysokość budynku, które będzie można wykorzystać
do rozprowadzenia kabli na poszczególne piętra.

1.1.6.6 Media
Uzbrojenie terenu – sieci i przyłącza:
 energetyczne, zasilanie realizowane przyłączem kablowym nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej MST1099,
 ciepła,
 wody (z sieci miejskiej),
 kanalizacji ogólnospławnej wyposażonej w tzw. przelewy burzowe, prowadzącej ścieki do przepompowni
 gazu
 teletechniczne.
Obecnie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (aktualnym administratorem całości budynku Collegium Martineum) a ENEA Operator sp.
z o.o. w Poznaniu (dystrybutorem) zapewnia zasilanie budynku w energią elektryczną o mocy 120 kW.
Usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Aquanet
S.A. w Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane
są do kanalizacji ogólnospławnej.
Ciepło i ciepła woda użytkowana dostarczane jest przez Dalkia Poznań S.A. w Poznaniu na podstawie umowy
zawartej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gwarantowana jest ciepła woda użytkowa w
punkcie czerpalnym o temperaturze 55-60 st. C. Do obiektu dostarczane jest ciepło o parametrach: Qco = 0,7700,
Qcws = 0,0720.

1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Część parteru i część 1. piętra budynku należy zagospodarować na Centrum Szyfrów (ekspozycja stała, sale
edukacyjne) oraz zaplecze: techniczne, porządkowe, socjalne, higieniczno-sanitarne oraz na niezbędne ciągi
komunikacyjne.
Centrum Szyfrów należy urządzić na zasadzie sal tematycznych, które nawiązywać będą do historii uniwersyteckiej
oraz wkładu naukowego poznańskich kryptologów.
Centrum Szyfrów mieścić będzie stanowiska i strefy tematyczne:
Instalacja kryptologiczna , Wprowadzenie,1920 radiowywiad, Kurs szyfrów, Rózne metody utajniania informacji,
Steganografia, Szyfr AtBash, Skytale, Kody(paskowe, QR, PESEL, kod pocztowy, strony kodowe (ASCII, UTF-8, ISO
itp.), Kryptografia, Szyfr Cezara, Szyfry Monoalfabetyczne, Szyfry transpozycyjne, Szyfr rastrowy, Szyfr Vigenera,
Cylinder Jeffersona, Szyfr Playfaira, Szyfr książkowy, Szyfr OTP, Kryptoanaliza, Złam szyfr Cezara, Złam szyfr

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 16 z 284

monoalfabetyczny, Złam szyfr transpozycyjny, Złam szyfr Vigenera, Złam szyfr Jeffersona, Nierozwiązane zagadki
kryptologiczne, Nie tylko klucz Morse’a, Zaszyfruj i wyślij, U-boot, Sala Burszty, Dlaczego Enigma?, Pozostali,
Zaczęło się w Poznaniu, Wykładowcy, Matematycy 1, Matematycy 2, Matematycy 3, Rodzina maszyn Enigma,
Pierwszy przełom, Metody łamania, Płachty Zygalskiego, Płachty model, Maszyna przeciw maszynie, Cyklometr,
Bomba Rejewskiego, Sztafeta Enigmy, Ucieczka do Francji, Alianci, Ultra – Purple, Budowa Enigmy, Zaszyfruj i
odszyfruj, Losy Polaków, Enigma a losy II WŚ, Nowe wyzwania, Od bomby do komputera, Maszyna Turinga,
Cyfryzacja Świata, Programowanie, Cuda kryptologii, Zaprogramuj szyfrator, Bezpieczeństwo w Sieci, Hall of Fame,
Mediateka.
Specjalna sala nr 119 wraz z salą 118 wykorzystywane będą do realizacji szeroko pojętych działań wykładowych
oraz edukacyjnych.
Collegium Martineum – stan aktualny:
 powierzchnia netto budynku (bez banku i stołówki): 6.638,79 m2, w tym:
 poziom -1: 1.094,32 m2
 poziom +/-0: 625,75 m2
 poziom +1: 1.236,35 m2
 poziom +2: 1.097,23 m2
 poziom +3: 1.039,76 m2
 poziom +4: 859,20 m2
 poziom +5: 686,18 m2
 powierzchnia zabudowy: 1.732 m2
Stan docelowy (efekt realizacji inwestycji):
 powierzchnia netto budynku (bez banku i stołówki): 6.656,34 m2, w tym:
 poziom -1: 1.094,32 m2
 poziom +/-0: 630,86 m2
 poziom +1: 1.248,76 m2
 poziom +2: 1.097,23 m2
 poziom +3: 1.039,76 m2
 poziom +4: 859,20 m2
 poziom +5: 686,18 m2
 powierzchnia zabudowy: 1.748 m2
Działania inwestycyjne przewidziane w ramach niniejszego projektu obejmą powierzchnię 1.058,82 m2.

1.2.1

Planowany okres eksploatacji

Przewidywany okres użytkowania wynosi nie mniej niż 30 lat.

1.2.2

Pojemność recepcyjna

Zwiedzanie wystawy możliwe będzie indywidualnie i w zorganizowanych grupach.
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Założono zorganizowany czas zwiedzania wystawy: 120 minut; wejścia grup: co 30 minut. Na wystawie
jednorazowo przebywać będzie maksymalnie trzy dwudziestopięcioosobowe grupy. W przypadku obecności na
wystawie osób indywidualnych liczba osób w grupie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
Maksymalnie na wystawie jednorazowo może przebywać 75 osób.
Liczba stałego personelu jednorazowo przebywająca wraz ze zwiedzającymi na wystawie: 5 osób.

1.2.3

Wielkość i liczba pomieszczeń
funkcjonowania obiektu

niezbędnych

do

prawidłowego

1.2.3.1 Określenie rodzajów higieniczno-sanitarnych
W ramach inwestycji objętej niniejszym opracowaniem wykonanać należy ogólnodostępne toalety.
Budynek wyposażony zostanie, w dodatkowe damskie i męskie węzły higieniczno-sanitarne, węzły dostępne dla
osób niepełnosprawnych i dla personelu – niezbędne dla Centrum Szyfrów.

1.2.3.2 Liczba i rodzaje instalacji
Należy zaprojektować instalacje:
 sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza,
 elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych,
zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego,
ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i
sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa,
zintegrowana teletechniczna, strukturalna.

1.2.3.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

funkcja pomieszczenia

nr pomieszczenia [wg rys.
koncepcyjnych]

powierzchnia netto
pomieszczenia / strefy
[m2]

ekspozycja

102

31,40

ekspozycja

100 aula

286,90

zaplecze / pomieszczenie gospodarcze

103 zaplecze

1,40

zaplecze / pomieszczenie gospodarcze

104c zaplecze

5,00

zaplecze / pomieszczenie gospodarcze

104b zaplecze

8,30

104 sala Burszty

41,20

104 a łącznik

14,10

ekspozycja
ekspozycja / komunikacja
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wc

106a

3,80

wc

106b

3,90

ekspozycja

134

6,90

ekspozycja

134a

4,40

ekspozycja

105

12,40

ekspozycja

104

14,60

ekspozycja

103

13,70

ekspozycja

102

14,30

pom. serwisowo gospodarcze

101

13,70

korytarz A-B

78,20

ekspozycja

106

21,20

ekspozycja

107

14,80

ekspozycja

108

19,10

ekspozycja

109

45,20

ekspozycja

110

20,60

pom socjalne

111

19,60

ekspozycja

112

22,80

ekspozycja

113

33,60

ekspozycja

114

16,80

Serwerownia

115a

8,23

WC

116

5,19

WC

116a

7,47

116.01

0,93

WC

117

3,96

Komunikacja

117a

6,36

117.01

4,60

WC

117b

5,58

visitor center

118a

101,70

zaplecze/ekspozycja

119

36,50

biuro

120

18,50

biuro

121

20,80

biuro

122

20,70

biuro

131

15,90

komunikacja / ekspozycja

Pom. techniczne

Pom. techniczne
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biuro

131a

15,40

Pom. socjalne

132

15,10

Komunikacja

korytarz C/134a

36,10

Łącznik

Komunikacja D

36,44

Korytarz E

39,84

B

41,24

Komunikacja E
Balkon

Elementy związane z ekspozycją ulokować należy także w strefach komunikacji – ale w taki sposób, aby nie
przeszkadzały w ruchu zwiedzających.

1.2.4

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe budynku związane z realizacja inwestycji:
Powierzchnia użytkowa Pu (m2)

888,80

Powierzchnia usługowa Pus (m2)

-

Powierzchnia ruchu netto Prn (m2)

170,02

Powierzchnia netto Pn (m2)

1.058,82

Powierzchnia całkowita Pc (m2)

1.164,73

Wskaźnik udziału powierzchni ruchu
w powierzchni netto: Pr/Pn (%)

1.2.5

16

Określenie wielkości możliwych zmian przyjętych parametrów powierzchni
i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do 15% pod warunkiem niepogorszenia standardu użytkowego
i estetyki – po akceptacji Inwestora, przy czym:
 zmiana powierzchni poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Enigmy jest dopuszczalna
przy zachowaniu parametrów niezbędnych dla komunikacji wewnętrznej i powierzchni roboczej
określonej dla danego stanowiska / instalacji;
 zmiany powierzchni ruchu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametrów określonych w
przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard budynku i poziom oferowanych
usług;
 wszelkie ograniczenia w pomieszczeniach użytkowych inne niż wystawowe powinny być
zrekompensowane podniesieniem standardu wyposażenia i usług.
Dopuszcza się zmiany lokalizacji oraz przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i
kubatur lub wskaźników – określone wcześniej i dalej w niniejszym Opracowaniu, a związane z wymaganiami
Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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2

Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu
zamówienia

2.1 System Identyfikacji Wizualnej
System Identyfikacji Wizualnej, Key Visual i elementy Systemu Komunikacji Wizualnej (oznakowania
wewnętrznego i zewnętrznego) dla Centrum Szyfrów ENIGMA
Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie SIW, KV i SKW dla Centrum Szyfrów ENIGMA wg opisu poniżej oraz w
oparciu o załącznik nr 7 - Wytyczne Do Systemu Identyfikacji Wizualnej.
1.

Dopracowanie i rozwinięcie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla marki Centrum Szyfrów ENIGMA
odzwierciedlającego tożsamość marki (w tym wartości i osobowość marki).

Punktem wyjścia dla Wykonawcy są dwie propozycje znaku graficznego opracowane przez New Amsterdam w
2017 r. Zadaniem Wykonawcy jest dopracowanie i rozwinięcie znaku uwzględniając:
a. czytelność znaku na różnych formatach i środkach komunikacji;
b. poziom zainteresowania / ciekawości / zaintrygowania odbiorców;
c. percepcję wizualną;
d. wyróżniający i unikatowy styl komunikacji;
e. potencjał rozwojowy i aplikacji w różnych obszarach komunikacji w tym:
• funkcjonalnym – przełożenie na spójny system komunikacji wewnątrz CS Enigma (aranżacja wystawy
i przestrzeni ogólnodostępnych, oznaczenia ścieżek zwiedzania, kierunkowskazy, symbole oznaczeń
punktów styku – opisy na wystawie i w stanowiskach interakcji, oznaczenia sal, kasy, szatni, toalet,
przestrzeni administracyjnych, itp.),
• komunikacji zewnętrznej związanej z budynkiem CS Enigma,
• komunikacji na wewnętrznych materiałach drukowanych i elektronicznych wykorzystywanych w CS
Enigma,
• komunikacji w mediach klasycznych i społecznościowych – wyróżniający i spójny layout
komunikacyjny,
• identyfikacji pracowników,
• oznaczeń materiałów promocyjnych w tym gadżetów.
Dopracowując i rozwijając SIW Wykonawca winien kierować się wytycznymi sformułowanymi w dokumencie
Strategia marki CS Enigma, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy.
Zakres prac obejmuje:
a) Opracowanie Standaryzacji Graficznej Znaku - kreacja znaku - w tym budowa znaku • konstrukcja znaku •
wielkości i proporcje znaku • wersje układu znaku z liternictwem (nazwa marki i kategorii) • pole
podstawowe i ochronne znaku • kolorystyka znaku • stosowanie znaku na kolorowych tłach (wskazania
i przeciwwskazania), • określenie podstawowych barw dla znaku w podstawowych systemach
kolorystycznych oraz stworzenie firmowej palety kolorów dla materiałów informacyjnych na potrzeby
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz ustalenie warunków ich stosowania • opracowanie wersji
pozytywowej i negatywowej znaku • typografia – określenie obowiązującego liternictwa w znaku - zapis
plików elektronicznych w określonych systemach barwnych: CMYK (pliki wektorowe .ai/. eps i bitmapowe
.tif), spot colors – Pantone (pliki wektorowe .ai/. eps), RGB (pliki bitmapowe .jpg) • określenie kolorystyki
w zastosowaniach praktycznych wg palety barw: PANTONE / CMYK / RAL (ew. 3M, AVERY, Oracal)
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Wykonawca zapewni, iż opracowane i ostatecznie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego znak graficzny dla
marki oraz propozycje jego używania, nie będą naruszały praw osób trzecich, a w szczególności, iż finalnie
przedstawiony znak graficzny będzie możliwy do zarejestrowania odpowiednio jako znaki słowne i słownograficzne w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, w klasach
towarów i usług właściwych dla kategorii produktu.
b) opracowanie tzw. Key Visual (KV), czyli graficznego wiodącego motywu przewodniego marki, który
dopełni jej tożsamość (przede wszystkim esencję, wartości i osobowość). Przenoszony na inne elementy
użytkowe i promocyjne powinien zachować komunikacyjną spójność marki i ułatwić odbiorcom jej
rozpoznawanie oraz zapamiętywanie. KV powinien być spójny ze stylem komunikacyjnym znaku
graficznego.
c) Opracowanie graficzne elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej:
akcydensy biurowe (szablony wzorcowe):
• listownik (wersja drukowana i elektroniczna) • fax • e-mail – stopka identyfikacyjno-adresowa • identyfikator •
typografia – określenie obowiązującego liternictwa dla akcydensów • zaproszenie (wersja drukowana i
elektroniczna) • dyplom • pismo okolicznościowe A4
akcydensy informacyjno-promocyjne (schemat układu graficznego)
• prasowa karta informacyjna • teczka prasowa (bez wykrojnika) • identyfikator akredytacyjny • notes A5 • ulotka
1/3 A4 – strona tytułowa • okładka broszury A5 • plakat A1 • banner wielkoformatowy • flaga promocyjna •
ścianka prezentacyjna • roll-up – element promocyjny rozwijany • billboard • ogłoszenie poziome i pionowe
(Internet / prasówka) • oznakowanie przykładowych materiałów promocyjnych: długopis / ołówek, torba
papierowa / torba materiałowa (ekologiczna), koszulka T-Shirt – nadruk • projekt pieczątki okolicznościowej z
logotypem • projekt znaku wodnego z logotypem do u mieszczenia na zdjęciach
d) Opracowanie wybranych elementów Systemu Komunikacji Wizualnej (oznakowania) – przygotowanie
projektów graficznych: oznakowania wewnętrznego • tablic informacyjnych wewnętrznych i
zewnętrznych • oznakowania kierunkowego (komunikacja).
e)

Opracowanie Księgi Tożsamości Wizualnej - opracowanie manuala z wytycznymi na bazie projektu
elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej, zawierającego w szczególności:
 Standaryzację Graficzną Znaku (w tym: opis znaczenia znaku graficznego, opis budowy znaku
graficznego, kolorystykę wersji podstawowej znaku graficznego i inne warianty kolorystyczne,
typografię, przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia znaku graficznego, opis stosowanego
pola ochronnego, zasady użycia znaku graficznego na materiałach innych jednostek - między
innymi na materiałach Miasta Poznania, itd.) oraz zasady osadzania znaku graficznego wraz z
pozostałymi znakami marek CTK TRAKT, tj. Bramy Poznania i Traktu Królewsko-Cesarskiego i
logotypu Miasta Poznania.
 Elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej,
 Elementy Systemu Komunikacji Wizualnej

2. Forma przekazania
a) Wszystkie elementy ust. 1 lit a-e, powinny być przygotowane i przekazane w formacie
- wektorowym (pdf, svg, ai/eps) oraz w pliku PDF z tekstami przekształconymi w krzywe, w 2 egzemplarzach na
płytach CD/DVD,
- rastrowym (jpeg, tif) 300dpi w 2 egzemplarzach na płytach CD/DVD,
- w postaci pliku DOC i PDF w przypadku części opisowych, 2 egzemplarzach na płytach CD/DVD
b)Wszystkie elementy ust 1 lit e powinny być przygotowane i przekazane w formie
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- zaprojektowanej i wydanej w 2 egzemplarzach Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz w 2 egzemplarzach na płycie
CD-ROM (lub DVD), zawierającej opisy tekstowe, specyfikacje techniczne oraz prezentacje wizualne wszystkich
elementów opracowanych w ramach stworzonego systemu identyfikacji wizualnej. Księga identyfikacji wizualnej
musi być zaprojektowana tak, by można było z niej korzystać na wyświetlaczu oraz w formie drukowanej;
3.

Ponadto Wykonawca opracowujący System Identyfikacji Wizualnej zobligowany jest do:
a) Znak Graficzny, SIW, KV i SKW muszą być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Standardów Dostępności
Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywną
opinię Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej MP.
b) organizacji minimum 1 spotkania roboczego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego na
terenie Poznania, w okresie wykonywania umowy, prezentującego kierunki prac nad znakiem graficznym,
c) dokonania wnikliwego sprawdzenia możliwości zarejestrowania zaproponowanych wariantów znaku
graficznego jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w Alicante, w klasach towarów i usług właściwych dla kategorii produktu.
d) organizacji 1 szkolenia dla nie więcej niż 10 osób wskazanych przez Zamawiającego, z wdrożenia Systemu
Identyfikacji Wizualnej (minimum 120 minut) na terenie Poznania w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego.

2.2 System Komunikacji Wizualnej
System Komunikacji Wizualnej (oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego) dla Centrum Szyfrów ENIGMA.
Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie projektów graficznych a następnie na ich podstawie wykonanie i montaż
Systemu Komunikacji Wizualnej w Centrum Szyfrów ENIGMA wg opisu poniżej.
I.

ZASADY NADRZĘDNE:
1) Układ graficzny treści wszystkich nośników oznakowania musi zostać przygotowany zgodnie z
założeniami Księgi Tożsamości Wizualnej dla Centrum Szyfrów ENIGMA
2) Wszystkie napisy muszą być dwujęzyczne, w wersji polskiej i angielskiej.
3) Aby wzmocnić przekaz oznakowanie oprócz tekstu powinno zawierać również informacje
obrazkowe – piktogramy.
4) Zachowane muszą zostać zasady promocji projektów dofinansowanych z funduszy UE
(Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)
5) Wszystkie elementy SKW muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi
Standardów Dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej
MP.
6) Proponowane rozwiązania (warianty) muszą być na bieżąco przedstawiane przez Wykonawcę
celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji
minimum 1 spotkania roboczego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego na terenie
Poznania, w okresie wykonywania umowy, prezentującego kierunki prac nad SKW.

II.
1.

OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE:
Wykonanie projektu oznakowania wraz z opracowania graficznym oraz szczegółową propozycją lokalizacji
/ umieszczenia, popartą wizualizacjami:
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a)

tablica informacyjna w obrębie wejścia do budynku Centrum Szyfrów ENIGMA (zawierającej
m.in. informacje o godzinach otwarcia, dane adresowe itp.)
b) tablica pamiątkowa, informująca, że projekt Centrum Szyfrów ENIGMA został zrealizowany z
funduszy UE,
c) nośniki informacyjne umożliwiające łatwe montowanie w nich wymiennych plakatów w
wymiarze od A3 do B1 w przestrzeni przed budynkiem lub na budynku na ścianie od ul. Św.
Marcin oraz od ul. Kościuszki
2.
3.

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.
Zaproponowanie rozwiązań materiałowych, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz
wykonanie i montaż oznakowania zewnętrznego.

II. OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE
1. Wykonanie projektu oznakowania wraz z opracowania graficznym oraz szczegółową propozycją lokalizacji
/ umieszczenia, popartą wizualizacjami:
a) Elementów (nośników) spójnego systemu oznakowania kierunkowego wewnątrz budynku Centrum
Szyfrów ENIGMA (wraz z klatkami schodowymi) przy następujących założeniach:
i. nośnik ma pozwalać na szybką i tanią zmianę treści
ii. nośnik ma mieć budowę modułową tj. w wybranych miejscach nośnik musi pozwalać
na dalszą rozbudowę o kolejne modułu informacyjne/kierunkowe.
iii. lokalizacja nośników oraz zawarte na nich informacje kierunkowe powinny uwzględniać
wszystkie potencjalnie możliwe kierunki oraz cele ruchu odwiedzających
b) Elementów spójnego systemu nośników oznakowania pomieszczeń oraz stanowisk w Centrum
Szyfrów ENIGMA, w tym oznaczenia w przestrzeniach ogólnodostępnych i biurowych, przy
następujących założeniach:
i. nośnik ma pozwalać na szybką i tanią zmianę treści
ii. nośnik ma mieć budowę modułową tj. w wybranych miejscach nośnik musi pozwalać
na dalszą rozbudowę o kolejne modułu informacyjne/kierunkowe.
c) Elementów spójnego systemu nośników treści „instruktażowych” i informacji praktycznych (tablic lub
innych form) zlokalizowanych w przestrzeni Centrum Szyfrów ENIGMA, pozwalających na
zamieszczenie przez Zamawiającego różnego rodzaju informacji, np.:
i.
o zasadach posługiwania się audioprzewodnikiem,
ii.
o oferowanych usługach oraz podmiotach mających siedzibę w obiekcie,
iii.
o dostępie do bezpłatnego WiFi wraz z objaśnieniami,
iv.
regulaminów oraz informacji o nakazach i zakazach porządkowych (np. zakaz palenia)
v.
o podmiotach / osobach uczestniczących w realizacji Projektu (projektantach,
wykonawcach, autorach tekstów itp.)
vi.
o udogodnieniach dla różnych grup odbiorców: osób z niepełnosprawnościami, osób
starszych, rodzin, obcokrajowców itd. w Centrum Szyfrów ENIGMA.
d) mapy pozwalające zwiedzającym zapoznać się z organizacją zwiedzania w Centrum Szyfrów ENIGMA,
w tym również w formie tyflografik dla osób z niepełnosprawnością wzorku
e) nośniki informacyjne umożliwiające łatwe montowanie w nich wymiennych plakatów w wymiarze od
A3 do B1 oraz nośników cyfrowych w przestrzeni Centrum Szyfrów ENIGMA, w tym: w holu
recepcyjnym, w miejscach natężonego ruchu turystycznego, w pobliżu miejsc odpoczynku,
pozwalających na promowanie i informowanie na bieżąco o wydarzeniach odbywających się w
Centrum,
f) stelaże na ulotki, materiały promocyjne z przeznaczeniem do eksponowania wewnątrz Centrum
Szyfrów ENIGMA, z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchu i wzroku
2. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.
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3.

Zaproponowanie rozwiązań materiałowych, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz
wykonanie i montaż oznakowania wewnętrznego.

2.3 Zakres zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Przedmiotowy budynek zostanie dostosowany do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w oparciu
poniższe minimalne wymagania oraz zgodnie z dokumentem „Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpożarowej w związku z przebudową części pomieszczeń na Centrum Enigmy oraz dostosowaniem do
wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu”następującym zakresie:
1. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób oraz w
pomieszczeniach Muzeum Enigma budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
2. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie
jest niezbędne podczas pożaru.
3. Mocowanie elementów okładzin elewacyjnych zostanie wzmocnione w taki sposób, aby uniemożliwić ich
odpadanie w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany
zewnętrznej.
4. Istniejące drzwi do głównej auli oraz do lokalu gastronomicznego zostaną zabezpieczone ogniochronnie.
Szklenie w drzwiach do lokalu gastronomicznego zostanie wymienione na posiadające klasę odporności
ogniowej min. EI 60.
5. Pomieszczenia, które nie zostały oddzielone od dróg ewakuacyjnych zostaną zamknięte drzwiami z
wyjątkiem wyjścia ewakuacyjnego dla niepełnosprawnych z głównej auli, prowadzącego w kierunku klatki
schodowej K3.
6. Dla okładziny na drogach ewakuacyjnych zostanie udokumentowana klasa odporności ogniowej i reakcji
na ogień, zostanie dostosowana do EI 30, trudno zapalna, lub zdemontowana. Ścianki wydzielające
antykwariat (księgarnia holu wejściowym) zostaną zdemontowane.
7. Klatki schodowe K2, K3 i R12 zostaną wydzielone drzwiami EIS 30 i wyposażone w urządzenia służące do
usuwania dymu. Klatka schodowa K1 zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu oraz
oddzielona drzwiami EIS 30 od poziomych dróg ewakuacyjnych, drzwi z klatki schodowej do pomieszczeń
o nieudokumentowanym parametrze dymoszczelności zostaną pozostawione. Drzwi o
nieudokumentowanej klasie odporności ogniowej zamykające schody do piwnicy B8 (w skrzydle płn.)
zostaną wymienione na drzwi EIS 30, istniejące drzwi posiadające klasę odporności ogniowej zostaną
pozostawione.
8. Piwnica zostanie wydzielona od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EI
30.
9. Okładziny ścienne w głównej auli oraz w małej auli zostaną zabezpieczona ogniochronnie. Klasa reakcji na
ogień zasłon w małej auli zostanie udokumentowana, doprowadzona do stanu zgodnego z przepisami lub
zasłony zostaną wymienione.
10. Sufit podwieszany w sali na zapleczu głównej auli zostanie zabezpieczony ogniochronnie do reakcji na
ogień co najmniej niezapalne, a mocowanie zostanie wymienione na zapewniające nieodpadanie pod
wpływem ognia.
11. Balustrada ma balkonie głównej auli zostanie uzupełniona o górną poziomą część o szerokości dającej
łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m zgodnie z § 298.7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
12. Przełączniki urządzeń elektrycznych zostaną dostosowane do wymagań obowiązujących norm i
standardów związanych z montażem osprzętu i instalacji elektrycznych.
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13. Budynek zostanie wyposażony w sieć hydrantów wewnętrznych 25 mm na każdej kondygnacji budynku.
14. Wykonanie pompowni przeciwpożarowej do zasilania hydrantów wewnętrznych w pomieszczeniu
wydzielonym pożarowo.
15. Wykonanie rozdzielni elektrycznej w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu.
W budynku zostaną zastosowane rozwiązania ponadstandardowe stanowiące rozwiązania zamienne:
1. Zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku. W ramach bieżącej inwestycji system
sygnalizacji pożarowej zostanie objęta część budynku przeznaczona na działalność Muzeum Enigma oraz
strefa pożarowa SP3, a w pozostałej części budynku wyłącznie poziome i pionowe drogi komunikacyjne
wykorzystywane do celów ewakuacji. Docelowo cały budynek zostanie objęty działaniem systemu
sygnalizacji pożarowej, przy czym pozostałe części budynku zostaną dostosowane w późniejszym etapie.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do sieci monitoringu pożarowego PSP w sposób uzgodniony
z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu.
3. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych i
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach Muzeum Enigma,
posiadającego parametry średniego natężenia na poziomie co najmniej 5 luksów.
Ponadto w ramach inwestycji zostaną wykonane działania, które poprawią bezpieczeństwo pożarowe budynku
m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wydzielenie klatek schodowych w trybie § 245 i 256.2 oraz wydzielenie
pożarowe piwnicy w trybie § 250.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz.
690 ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
podział korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krótsze niż 50 m oraz zabezpieczenie ogniochronne
okładzin ściennych w pomieszczeniach przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

2.4 Wymagania wobec dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać mapowinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił
je Zamawiający.
Dokumentacja projektowa ma odpowiadać wymaganiom wynikającym z:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1935 z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),
być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,
oraz spełniać wymogi:
b. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067
z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
c. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia ma zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalnoużytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz
z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych,
wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień. Dokumentacja
projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich częściach.
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie może zawierać rozwiązań, które mogą negatywnie wpłynąć
na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do
pomieszczeń technicznych albo mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż.
W związku z brakiem dostępnej inwentaryzacji sieci instalacyjnej budynku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
brakującą potrzebną do realizacji projektu inwentaryzacje we własnym zakresie.
Za niezgodności pomiędzy inwentaryzacją będącą w posiadaniu Zamawiającego dołączoną do dokumentów
przetargowych z stanem faktycznym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Koszty dodatkowych prac
związanych z ewentualnymi niezgodnościami Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z załączoną ekspertyzą rzeczoznawcy p-poż oraz postanowieniem wz.
WPSP (wt.5595.460.1.2018) oraz uwzględnić w całkowitej kalkulacji wymagania z tej opinii wynikające.
Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt i harmonogram prac uwzględniając w tych dokumentach
etapowanie robót wynikające z wymagań rzeczoznawcy do spraw p-pożarowych zawarte w opracowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji technicznej w formie
wydruku oraz 2 egz. w formie elektronicznej, z pisemną zgodą na wydruk.
Dokumentacja w formie elektronicznej należy przekazać Inwestorowi na (optycznym/elektronicznym) nośniku
danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części
rysunkowej) oraz nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych.
Marki producentów oraz charakterystykę prac budowlanych i dystrybutorów zaproponowanewykończeniowych
oraz użytych materiałów zaproponowanych w niniejszym opracowaniu należy uznać za przykładowe, mające na
celu opisanie standardów; dokumentacja projektowa może zawierać rozwiązania równoważne do
zaproponowanych pod względem jakości, ergonomii i funkcjonalności. Wszędzie, gdzie w niniejszym Opracowaniu
opisano materiały lub sposób wykonania robót za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych
lub systemów odniesienia, należy takie zapisy traktować jako pomocnicze, służące określeniu przedmiotu
zamówienia.
Nie ogranicza się Projektanta w zakresie rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Przyjęte
w projekcie rozwiązania mają zagwarantować pełną funkcjonalność Sali Wystawowej i zaplecza, bezpieczeństwo
budynków i przebywających w nim osób oraz pełne bezpieczeństwo udostępnianych zbiorów bibliotecznych,
historycznych, artystycznych.
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Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branżowe – przywołane w dalszej części
niniejszego Opracowania.
Dokumentacja projektowa ma być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą
systematyką podziału prac i dostaw.
W każdym tomie wydruków wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.
Strona tytułowa dokumentacji projektowej ma zawierać:
 nazwę i adres Zamawiającego
 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego
 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa
 spis zawartości dokumentacji projektowej
 nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe
dokumentacji projektowej
 datę opracowania.
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa ma być zgodna z głównymi założeniami Programu Funkcjonalno- Użytkowego
(niniejszym opracowaniem).
Dokumentacja projektowa składać się ma w szczególności z:
 projektu budowlanego
 projektów wykonawczych
 przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku kosztów
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowlana ma zawierać w szczególności:
a. Projekty zabudowy:
 projekt architektoniczny
 projekt konstrukcyjny
 projekty instalacji sanitarnych
 projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych
 projekty instalacji teletechnicznych
 projekty instalacji specjalistycznych.
b. Projekt zagospodarowania terenu: w zakresie niezbędnym dla prawidłowego (zgodnego z przepisami
Prawa budowlanego) sporządzenia projektu.
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienia m.in. PIP, PSP i
SANEPID. Uzyskać należy pozwolenie konserwatorskie.
Projekty wykonawcze zawierać mają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych
skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:
 części obiektu
 ekspozycji
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych
 instalacji i wyposażenia technicznego.
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Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej:
1. Architektura:
a. elewacje
b. detale architektoniczno – budowlane
c. podziały wewnętrzne
d. izolacje: przeciwwilgociowe, akustyczne
e. ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
f. komunikacja wewnętrzna w budynku
g. warstwy posadzkowe, ścienne
h. wykończenie pomieszczeń
i. stolarka i ślusarka
j. wyburzenia
k. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
2. Konstrukcje budowlane:
a. założenia i szczegóły konstrukcyjne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu
b. konstrukcje specjalistyczne
c. gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji
d. obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajów konstrukcji
e. zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
f. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
3. Instalacje sanitarne
a. wentylacji i klimatyzacji,
b. odprowadzenia skroplin z urządzeń wentylacyjnych,
c. grzewcza,
d. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne
a. tablice rozdzielcze,
b. instalacje nn 230 V, 400 V,
c. instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych,
zasilania wentylacji i klimatyzacji, ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem
elektrycznym, ochrony odgromowej, zasilania sprzętu i urządzeń AV i IT,
d. instalacje teletechniczne,
e. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
5. Instalacje bezpieczeństwa
a. SAP,
b. SSWiN,
c. KD,
d. CCTV,
e. instalacja oddymiania klatek schodowych,
f. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
6. Projekty ekspozycji i aranżacji:
a. projekty elementów aranżacyjnych i scenograficznych na ekspozycji
b. prezentery, gabloty, wydzielenia
c. projekty kolorystyki
d. ekspozycja artefaktów
e. modele i instalacje, artefakty
f. projekty wnętrz
g. projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli i wyposażenia katalogowego
h. system informacji i identyfikacji wizualnej.
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7.

Projekt zagospodarowania terenu.

UWAGA
Przed przystąpieniem do projektowania należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego koncepcję projektu
ekspozycji i aranżacji w oparciu o podstawowe założenia PFU. Forma koncepcji ma zawierać minimum:
 wizualizację koncepcji przedmiotu opracowania w formie animacji oraz rysunków,
 uproszczony układ funkcjonalny aranżacji powierzchni.

Dokumentacja ma zawierać także:
 charakterystykę energetyczną inwestycji
 charakterystykę ekologiczną inwestycji
 plan BIOZ
 wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu
 projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących
 opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.
Pełny zakres objęty dokumentacją ma posiadać przedmiar i kosztorys, a w przypadku dostaw wymagany jest
szacunek kosztów dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia.
Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej
opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Rysunki mają być być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji,
technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych
wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1.
Dokumentacja wykonawcza przekazana ma być Zamawiającemu w formie wydruków i w postaci elektronicznej w
ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (np. Word, Excel, Open Office, QCad lub innych
uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony mają być opatrzone numeracją, a wydruki
trwale spięte.
Przedmiar robót ma zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych rozumianych jako
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli
przedmiaru robót.
Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać ma następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez
Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres
zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót mają
być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień.
Działy przedmiaru robót mają przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy
robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu ma
stanowić odrębny dział przedmiaru.
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Tabele przedmiaru robót mają zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym,
rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do
ich odrębnego rozliczania.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
 numer pozycji przedmiaru
 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie
wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
 numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru
 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze mają być wyliczone na podstawie rysunków z dokumentacji
projektowej.
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –
ogólnej i szczegółowych. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej ma być zgodny z przedmiarem robót i
przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją.
Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając samodzielnie lub na
podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia i
prowadzenia oraz zakończenia robót budowlanych w tym m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na
użytkowanie..
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest dostosować się do standardów
dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg. Zarządzenia Miasta Poznania (zarządzenie nr
817/2018/P).

2.5 Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbędnego sprzętu i materiałów oraz
personelu (kadry zarządzającej i pracowników fizycznych) tak, aby zagwarantować, na wezwanie Inwestora,
wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe dni wolne od pracy oraz święta.
Harmonogram robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw, stanowiący załącznik do umowy,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do akceptacji. Harmonogram musi uwzględnić zalecenia
Inwestora i wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:
 obowiązującymi przepisami i normami,
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.
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UWAGA:
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub zastosowanie rozwiązania wzorcowego.
Dopuszcza się możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie
parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

2.5.1

Przygotowanie terenu pod budowę

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowę i do zdobycia
wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
Po stronie Inwestora leży określenie oraz wskazanie Wykonawcy lokalizacji, niezbędnych na czas trwania budowy
mediów oraz zasad z ich korzystania. Wskazaniu podlega także wskazanie przez Inwestora lokalizacji zaplecza
socjalnego wraz z wydzielonym węzłem sanitarnym na potrzeby realizowanej budowy.
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych i badawczych. Z tych powodów
transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektów dydaktycznych i dla ich użytkowników.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia
placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być
zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy,
szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodą i
wiedzą.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich
służbom technicznym.
Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie
wbudowanych materiałów.
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu
budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być
dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest
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zwłaszcza zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Miejsca poboru,
dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren
budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urządzi szatnię z węzłem
sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić
go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. Prace zostaną zetapowane i
organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu
prac.
Po stronie Inwestora leży przedstawienie Wykonawcy wszystkich uwarunkowań dotyczących prowadzenia robót
budowlanych.
Do obowiązków Wykonawcy należy także przeprowadzenie sprzętów z pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji,
na potrzeby Centrum Szyfrów, w miejsca wskazane przez Inwestora z zachowaniem wszystkich procedur
związanych z zabezpieczeniem oraz sposobem składowania i magazynowania.

2.5.2

Architektura i konstrukcja, rozwiązania technologiczne i materiałowe

Tu i dalej: wszelkie materiały i urządzenia przewidziane w niniejszym opracowaniu, jeśli zawierają typ, nr
katalogowy lub nazwę producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub
urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach
UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano lub
przywołano w niniejszym opracowaniu: w części opisowej i w części rysunkowej – koncepcyjnej.
Uszczegółowiony zakres robót budowlanych:

nr pomieszczenia
funkcja pomieszczenia
[wg rys.
koncepcyjnych]

powierzchnia
netto
pomieszczenia /
strefy [m2]

zakres robót

wyburzenie istniejącego łącznika, zabezpieczenie
budynków w polu roboczym
komunikacja /
ekspozycja

102 łącznik

konstrukcja stalowa (stal konstrukcyjna; marki)
zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej,
obudowy, ściany zewnętrzne, stropy
platforma dla osób niepełnosprawnych
dach (np. EPDM, kliny ze spadkiem, termoizolacja),
obróbki, rynny i rury spustowe tytanowo -cynkowe
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demontaż wyposażenia i okładzin, zabezpieczenie
elementów zabytkowych wyposażenia
przebicia przez stropy (dla potrzeb instalacji),
zabezpieczenie ppoż. przepustów
rozbiórka parkietu

ekspozycja/aula

100

jastrych/wylewka samopoziomująca, nowa
posadzka winylowa
286,90 podest/pochylnia (22,2 m pow. użytkowej):
elementy murowe, konstrukcja stalowa
kratownicowa, wylewka betonowa wykończona
mikrocementem, balustrada stalowa malowana
proszkowo
malowanie ścian i stropów (stropy nietypowe) oraz
balkonu
balustrada balkonu (podwyższenie balkonu): stal
czarna malowana proszkowo
demontaż wykładziny PCV i podkładu
demontaż okładzin ceramicznych

zaplecze /
pomieszczenie
gospodarcze

zaplecze /
pomieszczenie
gospodarcze

103 zaplecze

sufit gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym,
1,40 obudowy g-k pionów
ściany: wyrównanie podłoża, tynki, malowanie
jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzki
winylowe
demontaż wykładziny PCV i podkładu

104c zaplecze

5,00

sufit gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym,
obudowy g-k pionów
ściany: wyrównanie podłoża, tynki, malowanie
jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzki
winylowe
demontaż wykładziny PCV i podkładu
sufit gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym,
obudowy g-k pionów

zaplecze /
pomieszczenie
gospodarcze

104b zaplecze

ekspozycja

104 sala Burszty

ekspozycja /
komunikacja

104 a łącznik

8,30
ściany: wyrównanie podłoża, tynki, malowanie
jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzki
winylowe
zabezpieczenie historycznych okładzin ściennych
renowacja
41,20 renowacja parkietu
usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie
i malowanie ścian i stropów
rozbiórka okładzin ściennych
14,10

rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm
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posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
obudowa kanałów
rozbiórki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz wyrównanie
podłoża, izolacja, układanie płytek ceramicznych
wc

106a

sufit podwieszany GKBI
3,80 biały montaż
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz wyrównanie
podłoża, izolacja, układanie płytek ceramicznych
sufit podwieszany GKBI

wc

106b

3,90 biały montaż
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki (wc, okładzin)
sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie
metalowych

ekspozycja

134

6,90

wyburzenia, montaż nadproży
jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzka
winylowa
rozbiórki (wc, okładzin)

ekspozycja

134 a

4,40

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie
metalowych
wyburzenia, montaż nadproży
jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzka
winylowa
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

ekspozycja

105

104

12,40 jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów

14,60

rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
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usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
ekspozycja

103

13,70

jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

102

14,30 jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm

Pom.gospodarcze

101

13,70 posadzki winylowe

usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
komunikacja /
ekspozycja

korytarz A-B

78,20 jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

106

21,20 jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

107

14,80 jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu

ekspozycja

108

19,10

skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
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usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
ekspozycja

109

jastrych gr.ok.120mm
45,20 posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
zabezpieczenie i konserwacja ornamentyki
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm

ekspozycja

110

20,60 posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
zabezpieczenie i konserwacja ornamentyki
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

111

jastrych gr.ok.120mm
19,60 posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
zabezpieczenie i konserwacja ornamentyki
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

112

jastrych gr.ok.120mm
22,80 posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
zabezpieczenie i konserwacja ornamentyki
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

113

jastrych gr.ok.120mm
33,60 posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
zabezpieczenie i konserwacja ornamentyki
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

ekspozycja

Pom.magazynowe

114

116 01
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skucie starej wylewki (ok.100mm)
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
jastrych gr.ok.120mm
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
Pom.magazynowe

117 01

posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
jastrych gr.ok.120mm
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

wprowadzenie

118

101,70

jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)

zaplecze

jastrych gr.ok.120mm

118a

posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu
skucie starej wylewki (ok.100mm)
zaplecze/ekspozycja

jastrych gr.ok.120mm

119

36,50

biuro

120

posadzki winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
18,50 malowanie ścian i stropów

biuro

121

20,80 malowanie ścian i stropów

biuro

122

20,70 Malowanie ścian i stropów

biuro

131

15,90 Malowanie ścian i stropów

biuro

131a

15,40 Malowanie ścian i stropów
rozbiórka parkietu

biuro

132

15,10

skucie starej wylewki (ok.100mm)
jastrych gr.ok.120mm
posadzki winylowe
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usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
demontaż wykładziny pcv
rozbiórka parkietu
komunikacja

korytarz C

pomieszczenia - wg
rysunków
koncepcyjnych
pomieszczenia - wg
rysunków
koncepcyjnych

pomieszczenia: 112,
113, 114, 101, 102,
103, 104, 105, 119

78,20 jastrych/wylewka samopoziomująca, posadzki
winylowe
usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie
tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i stropów
wymiana stolarki okiennej: okna drewniane, szyby
zespolone, UC (max) 0,9 [W/(m2•K)]
290cm x 490cm /14,1m² 1 szt.
596cm x 358cm / 21,3m² 1 szt.
190cm x 290cm / 5,5 m² 12 szt.
190 cm x 200 cm / 3,8 m² 16 szt.
200 cm x 100 cm / 2 m² 1szt.
montaż stolarki i ślusarki drzwiowej zgodnie z
ekspertyzą PPOŻ
wyburzenia ścian: ściany działowe pomiędzy
korytarzem „A” a pomieszczeniami nr 112, 113,
114; ściana działowa pomiędzy pomieszczeniami nr
112 i 113; ściany działowe pomiędzy korytarzem „B”
a pomieszczeniami nr 101, 102, 103, 104, 105;
ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami nr 101,
102, 103, 104, 105; ściany działowe między
pomieszczeniami nr 118a i 119

Działania budowlane muszą być skorelowane z przygotowaniem ekspozycji, na którą składać się będą: elementy
aranżacyjne i scenograficzne, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i
interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i
identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny. Rozwiązania i technologia robót budowlanych muszą uwzględniać
kluczowe założenia ekspozycji, w tym:
a. Dekoracja i wykończenie scenograficzne nowego łącznika „U-Boot”:
Stanowisko może zajmować cały łącznik. Ze względu na konieczność zapewnienia drożności nie jest możliwe
dosłowne odwzorowanie wszystkich elementów okrętu, ale w miarę możliwości należy tak zaprojektować
scenografię by atrakcyjnie nawiązać do typowego niemieckiego okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej.
b.

W skrzydle południowym należy zaprojektować i przeprowadzić prace rozbiórkowe i wyburzeniowe –
niezbędne dla realizacji wystawy i stworzenia przestrzeni optymalnej dla funkcjonalności i dla narracji
wystawy. Założono wyburzenia ścian działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji,
doposażenia pomieszczeń w wentylację i klimatyzację, systemy oświetleniowe. Scenografia, która będzie
wykonana w pomieszczeniach wystawowych, zrealizowana będzie w oparciu o podstawowe materiały
takie jak: stal nierdzewna szczotkowana, szkło bezpieczne oraz hartowane, fornir (z płytami meblarskimi
trudnopalnymi), materiały kompozytowe stanowiące okładziny mebli, sufity podwieszane wykonane z
materiałów termonapinanych typu DPS lub Barissol dające efekt lustra – co pozwoli podnieść optycznie
pomieszczenia. Ekspozycja stanowić ma spójną całość z postępującą gradacją kolorystyczną od bieli do
czerni. Elementami dopełniającymi ma elektronika i multimedia, w którą będą wyposażone meble. Układ
konstrukcyjny budynku oraz wymagania konserwatorskie narzucają ścieżkę zwiedzania w niektórych
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c.

pomieszczeniach, ale dzięki otwarciu większości przestrzeni zwiedzający będzie się płynnie przemieszczał
pomiędzy kolejnymi zadaniami, mając wrażenie ciągłości. Obudowa ścian i okien zrealizowana będzie w
płycie meblowej laminowanej oraz fronirowanej, trudnopalnej B s1 d0, dającej możliwość łatwego
demontażu w przypadku konieczności dostania się do okna. Takie rozwiązanie wyciemni pomieszczenia i
da możliwość skupienia uwagi wyłącznie na temacie ekspozycji. Okładziny ścian posiadać mają elementy
dekoracyjne, plastyczne, rzeźbiarskie, multimedialne, iluminacyjne – wykonane w strukturze stalowej z
rur kwadratowych, szkła bezpiecznego oraz hartowanego, blach perforowanych różnej gradacji
zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz podłóg – podestów szklanych na
podkonstrukcji, które w wybranych miejscach będą stanowić o interakcji z realizowanym zadaniem,
stanowiąc tło do prezentowanej treści. Pewna jednolitość rozwiązań jest podporządkowana narracji
wystawy, w której zwiedzający ma aktywnie uczestniczyć.
Aula będzie centrum wystawy, scenograficznie w tym miejscu będzie bardziej dominować i wypełniać
przestrzeń tak, aby zwiedzający poruszał się w labiryncie. Po to, aby osiągnąć ten efekt, konieczne będzie
wykonanie obudowy ścian strukturą wykonaną z płyt meblowej trudnopalnej na podkonstrukcji stalowej
zabezpieczonej ogniowo, zabudowującej okna i jedną ze ścian. Istniejące elementy wyposażenia i
boazerii, zgodnie z zalecaniami konserwatorskimi, zostaną zdemontowane lub zasłonięte. Pomieszczenie,
z uwagi na rozległą narrację, będzie wydzielone ścianami działowymi z tego samego materiału. W części
centralnej umieszczony będzie stół, a poszczególne przestrzenie i korytarze będą posiadały gabloty i stoły
wyposażone w multimedia. Ze względu na przewidzianą dużą ilość wyposażenia, które wymaga
doprowadzenia okablowania i w konsekwencji znacznej ingerencji w posadzkę, zaleca się jej całkowitą
wymianę. Wykorzystując pełne spektrum pomieszczenia, zwłaszcza jego wysokość, cześć elementów
montowana będzie do stropu.

Szczegółowe rozwiązania aranżacyjne i scenograficzne określono w dalszej części niniejszego opracowania.

2.5.3

Uwarunkowania związane z wyburzeniem ścian

Dla potrzeb ekspozycji i jej zaplecza zaplanowano wyburzenia ścian wewnętrznych:
 ściany działowe pomiędzy korytarzem „A” a pomieszczeniami nr 112, 113, 114;
 ściana działowa pomiędzy pomieszczeniami nr 112 i 113;
 ściany działowe pomiędzy korytarzem „B” a pomieszczeniami nr 101, 102, 103, 104, 105;
 ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami nr 101, 102, 103, 104, 105;
 ściany działowe w pomiędzy pomieszczeniami 118 a i 119.
Zakładane wyburzenia ścian wzdłuż korytarza A i pomiędzy pomieszczeniami 112 a 113 można wykonać, co
potwierdza wstępna opinia konstrukcyjna. Usunięcia tych ścian nie będzie miało wpływu na konstrukcję budynku.
Zakładane wyburzenia ścian wzdłuż korytarza B i pomiędzy pomieszczeniami 101, 102, 103, 104, 105.
Zakłada się także wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami 118a i 119 po przeprowadzeniu inwentaryzacji i
przedstawieniu ekspertyzy wpływu na konstrukcje budynku.
Zakładane wyburzenie ścian pomiędzy pomieszczeniami 106, 107, 108, 109 będzie można przeprowadzić po
przeprowadzeniu przez Wykonawcę dokładnej inwentaryzacji budynku a przed przystąpieniem do projektowania.
Na chwilę obecną zaleca się przed wyburzeniem ścian wykonać podciągi z profili stalowych 2 x C300 w miejscu
usuwanych ścian.
Na etapie wyburzeń wnosi się o zabezpieczenie i zachowanie zabytkowych sztukaterii w pomieszczeniach 112,
113, 114 zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków ujętymi w piśmie MKZ-IX.4125.3.54.2017.M z dnia 11
sierpnia 2017 roku.
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2.5.4

Łącznik

Należy zaprojektować i wykonać nowy łącznik umożliwiający swobodną komunikację osób zwiedzających (w tym
niepełnosprawnych) pomiędzy budynkami, wzdłuż ścieżki zwiedzania.
Dla potrzeb projektowanej inwestycji wykorzystanie obecnego łącznika pomiędzy budynkami nie jest możliwe z
powodu konieczności usunięcia fragmentu jego elementu nośnego.
Zaprojektować i wykonać należy nowy łącznik wyposażony w podest -podnośnik na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
Zalecane rozwiązania konstrukcyjne dotyczące budowy łącznika:
 konstrukcja: stalowa kratownicowa w płaszczyźnie ścian łącznika, z stężającą podłogą i stropem,
 obciążenie użytkowe: 5,0 kN/m2.
Zakładane przekroje ramy stalowej:
 pasy dolne i górne – elementy nr 1, 3, 8, 12 – L = 9.80 m – □200x150x8
 pasy dolne i górne – elementy nr 27, 28 – L = 3.70 m – □200x150x8
 słupki – elementy nr 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 – L = 4.30 m – □150x150x4
 poprzeczki – elementy nr 2, 13, 14, 15, 16, 17 – L = 2.65 m – □150x150x4
 krzyżulce – elementy nr 18 – L = 5.70 m – □150x150x4
 krzyżulce – elementy nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – L = 4.95 m – □150x150x4
Płyta dolna i górna:
 poprzeczki stalowe □80x80x6 pomiędzy pasami kratownicy w rozstawie co 60cm
 blacha trapezowa TR 60 gr. 0.75 mm
 beton gr. 6 cm zbrojony siatką prętów #8 co 15cm

2.5.5

Centrale wentylacji i inne urządzenia instalacji sanitarnych

Urządzenia i instalacje zamontować należy na konstrukcji stalowej. Urządzenia zlokalizowane na dachu budynku
powinny być obudowane i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
Wymaga się od Wykonawcy zastosowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w
rozwiązania maksymalnie redukujące głośność pracy tych urządzeń (p. wykonania w wersji „cichej”, amortyzujące
i wygłuszające podpory urządzeń, itp.) Biorąc powyższe wytyczne pod uwagę, ale również ze względu na estetykę
budynku projekt powinien uwzględniać wymóg zastosowania zabudów architektonicznych dla urządzeń
zamontowanych na dachu.
Nie przewiduje się zwiększenia ilości ciepła oraz zmiany jego parametrów w związku z tym projektowane centrale
wentylacyjne powinny być wyposażone w wymienniki ciepła oraz nagrzewnice elektryczne.
Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie dalszych wymaganych uzgodnień, pozwoleń warunków technicznych itp.
Zarówno w zakresie projektowym jak i wykonawczym.

2.5.6

Ślusarka okienna

Okna drewniane zewnętrzne, parapety wewnętrzne – konglomerat gr. 3 cm.
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Wymagana jest izolacyjność termiczna okien (szyba + rama) zgodnie z obowiązującymi na czas budowy przepisami
budowlanymi.

2.5.7

Ślusarka i stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe częściowo przeszklone, drzwi stalowe, drzwi drewniane (zawiasy trzyczęściowe, płyta
otworowana, pełne).

2.5.8

Wykładziny winylowe klejone - wymagania

Grubość całkowita min. 3 mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,7 mm, ciężar całkowity 5100 gr/m2 (+/-10%),
rozmiar płytek: 30x600 mm (+/-10%), kolor czarny, antypoślizgowość: R10 wg DIN 51130; trudno zapalność: klasa
Bfi-S1 wg EN ISO 13501; światłoodporność: metoda 3 nie mniejsza niż 6 – wg ISO 105 BO2; klasa ścieralności: grupa
T wg EN 649; antyelektrostatyczność; nacisk punktowy: 0,05mm wg EN 433; stabilność wymiarów: max 0,1% wg
EN 434.

2.5.9

Środki ochrony przed elektrycznością statyczną

Dobór materiałów izolacyjnych i wykończeniowych należy przeprowadzić pod kątem wyeliminowania zjawisk
towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności
elektrycznej (dielektrykach, materiałach izolacyjnych) lub na odizolowanych od ziemi przewodzących częściach
budynków, które wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne o natężeniu tym większym, im większa jest
wartość ładunku wytwarzającego to pole.
Konstrukcja budynku winna być zaprojektowana w sposób zapewniający wyeliminowanie elektryzacji konstrukcji i
wyposażenia lub jeżeli to niemożliwe, zapewniać bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrycznych, gdyż silne
pola elektrostatyczne mogą powodować zakłócenia w działaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, komputerów
oraz we wszelkich urządzeniach elektronicznych zawierających elementy półprzewodnikowe. Wyładowania
elektryczności statycznej prowadzą też do trwałych uszkodzeń elementów półprzewodnikowych.
Zastosowane materiały wykończeniowe mają posiadać atesty i aprobaty techniczne odnośnie własności
antystatycznych.
Przy projektowaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji należy zwrócić uwagę na właściwy dobór parametrów
wilgotności powietrza wentylacyjnego, które jest również skutecznym środkiem ochrony przed gromadzeniem się
ładunków elektrostatycznych na materiałach, które wykazują właściwości powierzchniowego adsorbowania wody.

2.5.10

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Wymagana przepisami wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stały lub czasowy wynosi:
a. nie więcej niż 4 osób: minimum 2,5 m,
b. więcej niż 4 osób: minimum 3,0 m.
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2.5.11

Komunikacja - wymagania

Szerokość korytarzy – jako poziomych dróg ewakuacyjnych należy przyjmować 0,6 m na 100 osób mogących
przebywać na jednej kondygnacji. Szerokość ta nie powinna być mniejsza niż 1,60 m. W korytarzach obsługujących
jeden trakt o wzmożonym ruchu wymagana jest szerokość pozwalająca na swobodne mijanie się 2 osób – 1,40 m,
przy założeniu, że drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczeń. W korytarzach obsługujących 2 trakty o
wzmożonym ruchu pożądana jest przy 2 mijających się osobach szerokość 1,60 m, a przy 3 osobach powyżej 2,0
m.
W przypadku, gdy drzwi otwierają się na korytarz obsługujący trakt o dużym natężeniu ruchu, konieczna jest poza
wysięgiem drzwi szerokość 0,9 m, tzn. szerokość powyżej 1,80 m.
W korytarzach o dużym ruchu obsługujących 2 trakty, w których drzwi są nawzajem przesunięte, szerokość
powinna wynosić 2,20 m, a w przypadku 2 traktów z przeciwległymi drzwiami, szerokość korytarza wynosi 2,40 –
2,60 m. Biorąc pod uwagę wykorzystanie powierzchni ruchu należy dążyć, aby w miarę możliwości drzwi otwierały
się do wewnątrz pomieszczeń.
Korytarze i ściany pomieszczeń należy rozplanować z uwzględnieniem projektowanej siatki słupów.
Korytarze, stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL, należy podzielić na odcinki nie dłuższe niż
50,0 m, przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, które
zapobiegną rozprzestrzenianiu się dymu.
W korytarzach, które stanowić będą drogi ewakuacyjne, nie można stosować spoczników ze stopniami, schodów
ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną.
Wysokość korytarzy z uwagi na możliwość prowadzenia przewodów instalacyjnych pod stropem nie może być
mniejsza niż 2,50 m w świetle, a w miejscach przejść pod podciągami i innymi elementami poprzecznymi
konstrukcji minimum 2,30 m.
Korytarze należy wyposażyć w kilka tablic informacyjnych.
Drzwi do pomieszczeń, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co
najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Drzwi nie powinny mieć progów.
Maksymalna wysokość stopni i minimalna szerokość użytkowa biegu i spocznika – wg Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury ws. warunków jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.
Łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych,
stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać
równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6
m szerokości na 100 osób.
Liczba i szerokość stopni w jednym biegu schodów stałych – wg wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
ws. warunków jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.
Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być zabezpieczone balustradą o wysokości 1,1
m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i krawężnikiem o wysokości co najmniej 0,15 m.
W przypadku zastosowania drabin i klamer jako dojście i przejście (do urządzeń technicznych) respektować należy
wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

2.5.12

Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z
oszczędnością energii

Respektować należy wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws warunków jakie powinny spełniać budynki
i ich usytuowanie, Polskich Norm oraz przepisów budowlanych. Pamiętać należy, że podłoga na gruncie w
ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną.
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Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie budowlanym.

2.5.13

Instalacje sanitarne

Dokumentacja (projekty, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje, itp.) i dalej wykonawstwo musi obejmować
wymianę/przebudowę wszystkich istniejących wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrębie remontowanych i adaptowanych pomieszczeń z wyprowadzeniem
tych instalacji na kondygnacje powyżej i poniżej pomieszczeń remontowanych wraz z podłączeniem wszystkich
czynnych i dalej użytkowanych instalacji.
Dokumentacja i dalej wykonawstwo musi obejmować wymianę/przebudowę wszystkich zewnętrznych instalacji
wodno-kanalizacyjnych w obrębie remontowanego lub przebudowywanego terenu (podwórze, wejście główne,
elewacja, teren zewnętrzny przy budynku) wraz z podłączeniem wszystkich czynnych (a często
niezinwentaryzowanych) zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz odtworzeniem terenu.
Zaprojektować i wykonać należy:
 wewnętrzną instalację wodociągową wody, w tym dla celów ppoż.,
 wewnętrzną instalację kanalizacji,
 wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania (wodna),
 wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
Dla nowych toalet na poziomie przyziemia należy zaprojektować i wykonać nową instalację kanalizacyjną od
przyborów sanitarnych do studni zewnętrznej. Prace te należy uwzględnić również w wycenie.
Dokumentacja i dalej wykonawstwo musi obejmować wykonanie towarzyszących prac budowlanych m.in.
odtworzenia elementów budowlanych po dokonanych montażach instalacji, ale również po ich demontażach np.
odtworzenie ścian, podłóg, sufitów po każdej instalacji.
Obowiązkiem Wykonawcy jest stworzenie przed rozpoczęciem prac dokumentacji fotograficznej, będącej
podstawą do ewentualnego rozstrzygania sporów i roszczeń pomiędzy stronami umowy.

2.5.14

Wewnętrzna instalacja wody

Instalację wodociągową sanitarną należy wykonać z następujących materiałów:
 główne przewody rozprowadzające - z rur ze stali nierdzewnej z połączeniami typu Press;
 przewody zasilające grupy urządzeń i pojedyncze podejścia do odbiorników - z rur wielowarstwowych
tworzywowych łączonych złączkami zaciskowymi.
Przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć systemowymi przejściami przeciwpożarowymi
odpowiedniej klasy EI i REI.
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2.5.15

Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa hydrantowa

Dokładne założenia projektowe dotyczące systemu ochrony ppoż. budynku należy wykonać w oparciu o operat
ochrony pożarowej przygotowany na etapie projektowania.
Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe wewnętrzne budynku przewidziano instalację hydrantową nawodnioną z
hydrantami HP25 zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych, z wężami półsztywnymi o długości 30 m
wyposażonymi w prądownice na strumień rozproszony, stożkowy.
Należy zastosować szafki hydrantowe systemowe.
Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa hydrantowa nawodniona budynku, wykonana ma być z rur instalacyjnych
stalowych ocynkowanych łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa ciągliwego lub z rur ze stali
nierdzewnej z połączeniami typu Press i uszczelkami spełniającymi wymagania dla instalacji hydrantowej.
Przewody instalacji przeciwpożarowej należy izolować termicznie (przeciwwilgociowo). Na przewodach instalacji
wodociągowej prowadzonej przez pomieszczenia nieogrzewane należy zainstalować kable grzejne
samoregulujące.
W celu uniknięcia przestojów wody w przewodach instalacji p.poż. projektuje się podłączenie końcówki instalacji
p.poż. do zaworu spłukującego pisuar bądź do spłuczki ustępowej.
Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35 od poziomu podłogi.
Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub
obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.
Zaprojektowanie oraz wykonanie nowej instalacji hydrantowej jest wymagane dla całego budynku.
Dokumentacja i dalej wykonawstwo musi obejmować również prace w zakresie demontażu części starej instalacji
hydrantowej w całym budynku co wiąże się z przebudową instalacji wodnej której istniejącą instalacja hydrantowa
jest integralną częścią, a nie osobnym opracowaniem.
Dokumentacja i dalej wykonawstwo musi obejmować wykonanie towarzyszących prac budowlanych m.in.
odtworzenia elementów budowlanych po dokonanych montażach instalacji, ale również po ich demontażach np.
odtworzenie ścian, podłóg, sufitów po zdemontowanej instalacji hydrantowej (lub każdej innej instalacji).

2.5.16

Instalacje grzewcze c.o.

W ramach instalacji c.o. wymienić należy grzejniki na płytowe z zaworami termostatycznymi. Na części
pomieszczeń (na ekspozycji), zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi załączonymi do niniejszego opracowania,
zainstalować należy grzejniki mocowane do podłogi przy użyciu estetycznych konsol montażowych. Elementem
grzejnym w nich jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry
osłonięty kratką z duraluminium. Grzejniki powinny być wyposażone w: zawór termostatyczny oraz zawór
odcinająco-regulacyjny, głowicę termostatyczną, obudowę stalową z górną kratką oraz wsporniki montażowe,
lakierowany wymiennik ciepła, maskownice wsporników montażowych.

2.5.17

Instalacja wentylacji

Zakres instalacji musi objąć wszystkie pomieszczenia wystawowe oraz socjalne i biurowe zawarte w niniejszym
opracowaniu.
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W związku z planowaną zmianą przeznaczenia funkcji pomieszczeń należy wykonać układy wentylacji
mechanicznej w oparciu o centrale nawiewno – wywiewne z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika obrotowego
z nagrzewnicą i chłodnicą. Należy wykonać system automatyki central uwzględniający:
 przepustnice wstępne on/off (siłowniki ze sprężyną powrotną; krańcówki dla potwierdzenia
zamknięcia/otwarcia
 sygnalizacja zabrudzenia filtrów.
 pomiar sprężu wentylatorów, informacja nt. przepływu wyrażone w [m3/h].
 sterowanie pracą wymiennika w trybie odzysku mocy grzewczej, wilgoci, w trybie odzysku mocy
chłodniczej z powietrza wywiewanego. Monitoring obrotów rotora jako zabezpieczenie przed
niekontrolowanym zerwaniem paska napędu rotora.
 zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe wymiennika obrotowego poprzez czujnik temperatury na wyrzucie
za wymiennikiem obrotowym oraz presostat wymiennika obrotowego
 przetwornice częstotliwości na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. Sterowanie
wydajnością wentylatorów nawiewnych i wyciągowych w funkcji wskazań przetworników ciśnienia
statycznego montowanych na zbiorczym kanale nawiewnym i zbiorczym kanale wyciągowym
prowadzonych do/z centrali. Układ pracuje utrzymując zadaną wartość ciśnienia dyspozycyjnego w sieci
przewodów. Presostaty różnicowe wentylatorów do monitorowania pracy wentylatorów, jeśli
niemożliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falowników
 regulacja jakościowa wydajności nagrzewnicy i chłodnicy
 układ sterowania centrali należy wyposażyć w zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym
 na zbiorczym kanale wyciągowym prowadzonym do centrali należy przewidzieć czujnik
CO¬¬2(monitoring)
 wyłączniki serwisowe
 zgłoszenie alarmu p.poż. w strefie obsługiwanej przez centralę, zadziałanie dowolnej klapy p.poż. w
przedmiotowych systemach musi skutkować automatycznym wyłączeniem tych urządzeń oraz ich
przejściem w stan alarmu
 sygnalizacja alarmu p.poż. w strefie p.poż. obsługiwanej przez przedmiotowe systemy powinna
skutkować automatycznym wyłączeniem tych urządzeń
 należy zdefiniować procedurę startu oraz procedurę zatrzymania centrali dla warunków letnich i dla
warunków zimowych
 dla wstępnego schłodzenia powierzchni wystawienniczych przed godzinami użytkowania należy
zdefiniować procedurę „free coolingu” w formie tzw. przewietrzania nocnego
 pomiar parametrów powietrza zewnętrznego, nawiewanego, wyciągowego (temperatura, wilgotność
względna), pomiar temperatury powietrza na nawiewie i wyrzucie za wymiennikiem obrotowym.
Celem instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie
odpowiedniej temperatury a w niektórych pomieszczeniach również zapewnienie odpowiedniej wilgotności
stosownie do potrzeb i obowiązujących norm i przepisów.
Do obliczeń zysków ciepła należy przyjąć temperaturę pomieszczenia równą 24°C, temperaturę powietrza
zewnętrznego równą 33°C.
W centralach wentylacyjnych należy przewidzieć filtrację wstępną klasy G4 oraz filtrację wtórną klasy F7 (zgodnie
z klasyfikacją PN-EN 779:2005).
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Ilości powietrza należy ustalić w oparciu o ilość osób przebywających w danym pomieszczeniu wg PN-EN
15351:2007, PN-B-03430:1983 i PN-B-03430:1983/Az3:2000 oraz w oparciu o wymiany powietrza.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Na załamaniach tras zastosować rewizje przewodów dla umożliwienia czyszczenia instalacji.
Na przejściach przegród o odporności ogniowej należy stosować klapy p.poż. dostosowane do systemu p.poż
budynku.
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2.5.17.1 Wymagania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom określonym w Projekcie wykonawczym i w Przedmiarze robót.
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i
urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane
do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

2.5.17.2 Tłumiki akustyczne
Tłumiki akustyczne powinny składać się z obudowy zewnętrznej tworzącej kanał prostokątny, wykonanej z blachy
stalowej ocynkowanej oraz kulis, umieszczonych wewnątrz tłumika. W zależności od częstotliwości, w których
wymagane jest tłumienie stosuje się kulisy absorpcyjne (płyty z wełny mineralnej) lub kulisy absorpcyjnorezonatorowe (płyta z wełny mineralnej obustronnie przysłonięta blachą stalową ocynkowaną na połowie
powierzchni). Płyty z wełny mineralnej powinny być dodatkowo pokryte specjalną tkaniną zabezpieczającą kulisę
przed odrywaniem cząstek wełny mineralnej.

2.5.17.3 Nawiewniki i wywiewniki
Do dystrybucji powietrza zastosować należy kratki, anemostaty lub zawory nawiewne i wywiewne. Elementy
wykonane powinny być z blachy stalowej, malowane proszkowo, przystosowane do montażu bezpośrednio na
kanałach wentylacyjnych lub w suficie podwieszonym.

2.5.17.4 Klapy, zawory i izolacje przeciwpożarowe
Należy zastosować klapy przeciwpożarowe odcinające o klasie odporności ogniowej min. EIS60. Klapy powinny
zapewniać możliwość zdalnego zamknięcia, zdalnego otwarcia oraz sygnalizację stanu położenia. Wyposażone
winny być w siłownik cyfrowy. W przypadku montażu klapy przeciwpożarowej z dala od przegrody budowlanej,
odcinek kanału od klapy do przegrody, należy izolować izolacją pożarową o odporności ogniowej EIS60 lub EIS120
(zależnie od odporności ogniowej przegrody).

2.5.17.5 Kanały wentylacyjne
Stosować należy kanały i kształtki przeznaczone do stosowania w nisko i średnio ciśnieniowych instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu o PN-EN 1507:2006 w
klasie szczelności A lub zawierać się w rozwiązaniach równoważnych dopuszczonych przez Zamawiającego

2.5.17.6 Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych
Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne podlegają izolacji cieplnej. Zaleca się wykonanie izolacji
kanałów wentylacyjnych prowadzonych po dachu, za pomocą płyt z wełny mineralnej grubości 50mm pod
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płaszczem z blachy ocynkowanej. Izolację kanałów wentylacyjnych prowadzonych w budynku, za pomocą mat z
wełny mineralnej pokrytej na zewnętrz folią aluminiową grubości 50mm w przypadku kanałów powietrza świeżego
i usuwanego, oraz 30mm w przypadku kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego.

2.5.17.7 Rurociągi
Instalację wody i glikolu chłodniczego zaleca się wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu odpowiadających
wymaganiom PN-80/H-74219. Połączenia rurociągów przewidzieć gwintowe lub spawane. W przypadku większych
średnic konieczne będą połączenia kołnierzowe. Rozstaw podpór pod rurociągi powinien być zgodny z PN-71/B10420.
Instalacje freonowe zaleca się wykonać z rur miedzianych, odpowiadających wymaganiom PN-EN 12735-1.
Połączenia wykonywać za pomocą spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 378-2, rozstaw podpor
przyjąć zgodnie z PN-EN 378-2 lub zawierać się w rozwiązaniach równoważnych dopuszczonych przez
Zamawiającego.
Instalację odprowadzenia skroplin zaleca się wykonać z rur z tworzyw sztucznych W przypadku prowadzenia rur
poprzez elementy budowlane o odporności ogniowej (stropy, ściany szachtów), konieczne będzie zastosowanie
elementów ochrony pożarowej na rurociągach.

2.5.17.8 Izolacje termiczne rurociągów
Wszystkie rurociągi chłodnicze i grzewcze w obiekcie podlegają obowiązkowi zaizolowania termicznego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalną grubość izolacji
cieplnej dla rurociągów. Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie otworów rewizyjnych lub demontażu
elementów składowych instalacji wentylacji. Otwory powinny być łatwo otwierane, a w kanałach wentylacyjnych
niedopuszczalne są ostre zakończenia powierzchni kanałów.
Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych
instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż ww. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory
rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa
kolana. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200 mm
lub otwory rewizyjne.
Uwaga: otwory rewizyjne montowane na końcu przewodu - ich wymiary powinny być równe wymiarom przewodu
wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba
że możliwy jest demontaż ww. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na
kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana
Zakończenia instalacji kanałowych:
Czerpnię należy wyposażyć w żaluzję stałą uniemożliwiającą zaciąganie w czasie pracy centrali ewentualnych
opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończeniami instalacji wywiewnych będą
wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych np. typu WPD typ E, oraz dla central zintegrowane
wyrzutnie prostokątne zabezpieczone siatką stalową i lamelami przed opadami atmosferycznymi.

2.5.17.9 Poziomy hałasu
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku
oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku A- przy hałasie ustalonym lub
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równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie powinien przekraczać wartości podanych w PN87/B-02151/02 lub zawierać się w rozwiązaniach równoważnych dopuszczonych przez Zamawiającego.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120 poz. 826, Dz. U. 2012 poz. 1109 z
późn.zm.) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 40 dB w porach nocnych. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu należy
rozpatrywać w sposób zgodny z w.w rozporządzeniem oraz zgodne z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27
kwietnia 2001 wraz z późniejszymi zmianami. W przypadku, gdy będzie to konieczne na dachu należy zastosować
ekrany akustyczne zgodnie z docelowym operatem akustycznym.
Klasy szczelności i izolacje kanałów wentylacyjnych
 kanały wentylacyjne powinny spełniać wymóg klasy szczelności B - dla wszystkich instalacji
wentylacyjnych bez względu na wartość nadciśnienia / podciśnienia w instalacji (kryteria zgodnie z
„Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” oraz zgodnie z PN-EN 1507:2007) lub zawierać się w rozwiązaniach równoważnych
dopuszczonych przez Zamawiającego
 zakłada się, że wykonanie głównych ciągów wentylacyjnych poziomych na kondygnacjach w ramach
nowych funkcji wystawienniczych pomieszczeń będzie realizowane przy wykorzystaniu płyt z gęsto
sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytych od strony
zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową w systemie CLIMAVER A2 BLACK lub równoważnym
 do montażu nawiewników/wywiewników należy zastosować przewody elastyczne typu Flex izolowane
 kanały wentylacyjne pozostałych systemów nawiewnych i wyciągowych prowadzone wewnątrz budynku
wykonanych z blachy ocynkowanej w przestrzeniach ogrzewanych należy izolować wełną mineralną na
folii aluminiowej o grubości 30[mm]
 wszystkie kanały systemów czerpnych i wyrzutowych prowadzone wewnątrz budynku należy izolować
wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 60[mm]
 wszystkie kanały systemów nawiewnych i wywiewnych prowadzone na zewnątrz budynku należy
izolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 80[mm] zabezpieczone dodatkowo płaszczem
ochronnym z blachy aluocynkowanej o grubości min. 0,6mm

2.5.18

Instalacja klimatyzacji

Zakres instalacji musi objąć wszystkie pomieszczenia wystawowe oraz socjalne i biurowe zawarte w niniejszym
opracowaniu.
Należy przewidzieć źródło chłodu dla chłodnicy centrali.
Chłodzenie i ogrzewanie powierzchni wystawienniczych należy zaprojektować w oparciu o trójrurowy system VRV
z odzyskiem ciepła lub multisplit. Jest to system ze zmienną ilością czynnika chłodniczego pracujący na
bezpośrednim odparowaniu umożliwiający chłodzenie lub grzanie w obrębie jednego systemu chłodniczego (za
pomocą pompy ciepła). W skład systemu wchodzą jednostki zewnętrzne oraz jednostki wewnętrzne w strefie
obsługiwanej kubatury. Zakłada się wykorzystanie wewnętrznych jednostek kanałowych oraz jednostek
kasetonowych. Lokalizacja jednostek klimatyzacji nie może kolidować z żadnym innym uzbrojeniem sufitu i
przestrzeni nadsufitowej. Jednostkę kanałową należy wyposażyć w filtry w wykonaniu elastycznym, demontowalne
w ramach puszki ssawnej klimatyzatora na bok, a nie na dół. Ze względu na przestrzeń montażową
rekomendowane jest wykorzystanie jednostek kasetowych z nawiewem obwodowym, bez „martwych” stref na
narożnikach.
Instalacje czynnika chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych z atestem dla czynnika chłodniczego R410A.
Łączenia odcinków za pomocą połączeń mufowych łączonych lutem twardym 3-11% srebra na gorąco.
Odgałęzienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykonać za pomocą fabrycznych łączników instalacyjnych
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gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne. Instalacje wykonać zgodnie ze schematami. Podłączenia do
klimatyzatorów i agregatów należy wykonywać za pomocą połączeń kołnierzowych walcowanych oraz fabrycznych
złączy gwintowanych. Instalacje należy spawać w osłonie azotowej pod ciśnieniem od 0,01 do 0,005 bar w celu
uniknięcia powstawania zgorzelu w instalacji.
W ramach rozprowadzeń instalacji freonowych w zakresie pionów i poziomów należy wykonać kompensację
wydłużeniową instalacji stosując autokompensację lub przez U-kształtowe kompensatory wydłużeniowe. W
środku długości kompensatorów oraz w środku odcinków prostych instalować punkty stałe. Pozostałe podpory
instalacyjne zastosować przesuwne. Kompensatory U-kształtowe należy stosować w przypadku braku możliwości
stosowania autokompesacji. Minimalne wymiary kompensatorów U-kształtowych wykonywać niezależnie od
średnicy rurociągu – długość kompensatora 400 mm, ramię kompensatora 400 mm.
Po skutecznej i pozytywnej próbie ciśnieniowej wszystkie instalacje czynnika chłodniczego izolować termicznie
otulinami zamknięto komórkowymi chloro-kauczukowymi o grubości min. 9mm dla średnic powyżej do 3/4” oraz
min. 19mm dla średnic powyżej 3/4” wewnątrz budynku i 25mm na zewnątrz budynku lub w przestrzeniach
nieogrzewanych. Łączenia izolacji wykonać za pomocą taśmy samoprzylepnej chloro-kauczukowej.
Izolacje należy zrealizować uwzględniając wymogi Dz.U. nr 75 2002r poz.690 z późniejszymi zmianami, § 267.8
„Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.
Trasy chłodnicze wewnątrz budynku będą prowadzone z podparciem ciągłym w postaci pełnych koryt
elektrycznych, z wyłączeniem odgałęzień prowadzonych do poszczególnych jednostek, które to mogą być
prowadzone z wykorzystaniem obejm chłodniczych. Alternatywne metody mocowania instalacji chłodniczych
można wprowadzić jedynie po uzgodnieniu technologii mocowania z Inwestorem. Trasy chłodnicze na zewnątrz
budynku wymagają pełnego zabezpieczenia otulin termicznych w postaci blachowania blachą aluocynkową o
grubości min. 0,6mm.
Po zamontowaniu zewnętrznych agregatów systemów VRV lub Multisplit należy zainstalować pod tacami
ociekowymi elektryczne maty grzewcze np. maty typu MG-8 i MG-7 produkcji firmy DEFROST. Maty grzewcze mają
na celu zabezpieczenie przeciw zamarzaniu kondensatu na tacach ociekowych oraz blokowaniu lodem
wymienników agregatów w okresie zimowym. Maty grzewcze zasilone będą z zacisków agregatu VRV. Należy
uwzględnić odrębne bezpieczniki oraz ochronniki w ramach dostawy i montażu agregatów VRV. Należy zastosować
styki pomocnicze do bezpieczników.
Sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach/strefach będzie się odbywało za pomocą lokalnych
przewodowych termostatów ściennych
Należy wykonać podłączenie okablowania pomiędzy kontaktronami okiennymi, a wewnętrznymi jednostkami
systemów VRV - otwarcie okna generuje automatyczne wyłączenie danego klimatyzatora.
W związku z walorami akustycznymi pracy modułów rozgałęźnych, analizując na etapie prac aranżacyjnych miejsce
zabudowy modułu, na wprowadzeniu i wyprowadzeniu przewodów gazowych do/z modułu można zastosować
tłumiki pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego (w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej pracy modułu). W
ramach prac aranżacyjnych należy dołożyć starań, aby moduły zostały zlokalizowane w strefach o niższych
wymaganiach akustycznych np. strefach sanitariatów, magazynach itd. Docelowa decyzja nt. montażu lub nie
tłumików pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego pozostaje w gestii Projektanta systemu VRV.

2.5.18.1 Instalacja odprowadzenia skroplin
Należy uwzględnić instalację odprowadzenia skroplin z wewnętrznych jednostek klimatyzatorów freonowych.
Przewiduje się wykonanie odrębnej instalacji skroplin z włączeniem ich wydzielonych pionów, a następnie
odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej poprzez suche zasyfonowanie. Poziomy instalacji skroplin należy wykonać
z przewodów łączonych przez zgrzewanie lub klejenie.
Tam, gdzie to możliwe instalacje należy prowadzić ze spadkiem tak aby zapewnić grawitacyjne odprowadzenie
skroplin z wewnętrznych jednostek klimatyzacji. Gdzie to będzie niemożliwe należy wyposażyć jednostki
wewnętrze w pompki skroplin.
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2.5.18.2 Urządzenia klimatyzacyjne
Do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń należy przewidzieć urządzenia klimatyzacyjne, gwarantujące utrzymanie
w pomieszczeniach parametrów komfortu zgodnych z PN-EN 15251, tj. odpowiednich temperatur, poziomu hałasu
i prędkości w strefie przebywania ludzi. Urządzenia te winny dawać również możliwość indywidualnej regulacji
parametrów w każdym pomieszczeniu.

2.5.18.3 Pozostałe wymagania
Należy doprowadzić do pomieszczeń klimatyzowanych i wentylowanych odpowiednią ilości powietrza świeżego
wymaganą ze względów sanitarnych obliczonych dla ilości ludzi stale przebywającą w pomieszczeniu.
Wyjątek stanowić będą pomieszczenia w których technologia wymaga odpowiedniej krotności wymian powietrza,
gdzie ilości powietrza przyjmowane będą na podstawie wymogów projektu technologicznego.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych należy przyjmować
zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z PN-82/B-02402, oraz wymaganiami
technologicznymi.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403:
zima:
Temperatura powietrza: - 20°C; Wilgotność względna powietrza: 100%
lato:
Temperatura powietrza: 30°C; Wilgotność względna powietrza: 45%.
Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach, winien wynosić odpowiednio:
 zimą: 20°C
 latem: 24°C
W obliczeniach zysków i strat ciepła pomieszczeń należy uwzględnić:
 zyski ciepła przez przegrody przezroczyste w wyniku nasłonecznienia
 zyski ciepła przez przegrody budowlane z uwzględnieniem akumulacji ciepła,
 zyski ciepła przez przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste,
 zyski lub straty ciepła przez przegrody sąsiadujących pomieszczeń,
 zyski ciepła i pary wodnej od ludzi,
 zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego,
 zyski ciepła technologiczne od urządzeń,
 straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie;
Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach utrzymywać należy przy pomocy:
 powietrza przygotowanego w centralach,
 klimakonwektorów,
 indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych,
 instalacji c.o.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych za pomocą instalacji wentylacyjnych należy
przyjąć jako wynikową, w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje klimatyzacyjne jako utrzymywaną w
zakresie 40-65% (osuszanie realizowane będzie na chłodnicach central i klimakonwektorów, nawilżanie za pomocą
nawilżaczy parowych). Wyjątek stanowią pomieszczenia, w których ze względów technologicznych wilgotność
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powinna być utrzymywana na ściśle określonym poziomie, tam wymagana wilgotność będzie utrzymywana przez
dedykowane do danego pomieszczenia indywidualne urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne wyposażone w
możliwość osuszania i nawilżania powietrza.

2.5.19

Ochrona przed hałasem wywołanym pracą urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Aby zachować wymagania dotyczące wymaganego dopuszczalnego poziomu hałasu określone przez aktualne
normy należy instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażyć w tłumiki akustyczne, zmniejszające hałas
wentylatorów do wartości dopuszczalnych.
Głośność w salach seminaryjnych zapewnić nie wyższą niż 35 dB(A), a w pozostałej części budynku nie wyższą niż
40 dB(A).
Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska emisja hałasu wywołanego pracą urządzeń
wentylacyjnych do środowiska, mierzona na granicy działki nie powinna przekroczyć 55 dB/A/ w dzień i 45 dB/A/
w nocy.
Podpory połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny
być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
Podłączenia kanałów do central wykonać z pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych.

2.5.20

Instalacje elektryczne i teletechniczne

W ramach przebudowy części (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Centrum Szyfrów i
ekspozycji) instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaprojektowano wykonanie:
 przebudowy rozdzielnicy głównej,
 rozdzielnicy piętrowej,
 zasilania rozdzielnicy piętrowej,
 instalacji siły i gniazd wtyczkowych,
 instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 instalacji zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 instalacji tras kablowych,
 instalacji połączeń wyrównawczych,
 instalacji ochrony przepięciowej,
 systemu ochrony przeciwporażeniowej,
 zasilania urządzeń technologicznych,
 instalacja sygnalizacji pożaru,
 system sygnalizacji włamania i napadu,
 telewizja dozorowa.
Zapewnić należy, zgodnie z warunkami technicznymi, zasilanie (przyłącz) ze stacji transformatorowej do
rozdzielnicy głównej budynku.
Zapewnić należy wykonanie rozdzielnicy głównej.
Dodatkowa ochrona od porażenia prądem elektrycznym: sieć 0,4 / 0,23kV; samoczynne wyłączenie zasilania.
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Większość ciągów wewnętrznych linii zasilających zaprojektowano w korytkach kablowych prowadzonych w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub pod stropem.
Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektować z wykorzystaniem źródeł światła LED. Do wymiany
przewidziano wszystkie źródła światła z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm.
Zaprojektowanie sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz WC przez czujniki ruchu i
obecności. Podstawowe parametry czujników ruchu: czujnik ruchu i obecności PIR 360°, do montażu w sufit
podwieszany, średnica pola detekcji: 8 m, IP20, 230V.
Gniazda elektryczne będą zasilane z rozdzielnic dedykowanych do funkcji pomieszczeń lub obsługiwanych stref.
Zasilanie urządzeń technologicznych ujętych w projektach branżowych oraz teletechnicznych przewiduje się
wykonać z rozdzielnicy piętrowej.
Zaprojektowano rozprowadzenie głównych poziomych ciągów instalacji elektrycznych podtynkowo oraz z
wykorzystaniem perforowanych koryt kablowych z blachy ocynkowanej i drabin kablowych.
Dla uniemożliwienia występowania różnic potencjału w nieelektrycznych instalacjach budynku należy wykonać
wewnętrzne połączenia wyrównawcze. Przewiduje się na każdym poziomie lokalne szyny połączeń
wyrównawczych. Szyny połączone z instalacją uziemiającą w pom. rozdzielni głównej przewodem LgYżo 25mm2.
W pomieszczeniach typu, WC i w łazienkach należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LGżo o
przekroju 4mm2. Połączenia wyrównawcze zaprojektować zgodnie z normą PN-IEC60364-1:2000).
W rozdzielnicach głównych należy zaprojektować ochronniki przepięciowe klasy 1 i 2 (B+C), w każdej rozdzielnicy
piętrowej klasy 2 (C). Kable przyłączeniowe do ochronników przepięciowych klasy C o przekroju 25mm2. W
systemie ochrony przepięciowej przewidziano układ ochronników I i II stopnia ochrony.
Ochronę przeciwporażeniową należy zaprojektować dla sieci 0,4kV przez samoczynne wyłączenie zasilania.
Do zasilania urządzeń typu DATA przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych ze zwłoką
czasową 10ms.

2.5.21

Instalacje okablowania strukturalnego

Wymagania i główne założenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego:
 Należy zaprojektować rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i być objęte jednolitą i spójną gwarancją udzielaną przez producenta, na okres minimum
25 lat obejmując wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.
 Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta, była standardowym elementem
oferowanego systemu i nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę,
dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta.
 Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą być opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań składanych „Mix&Match” od różnych dostawców
komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
 Wydajność systemu i komponentów okablowania ma być potwierdzona certyfikatami niezależnych
laboratoriów np. DELTA lub ETL.
 Ilość i lokalizację gniazd oraz punktów dystrybucyjnych przyjęto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany
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2.5.22

tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między
Inwestorem, a Wykonawcą w trakcie realizacji.
W obiekcie należy zaprojektować instalację teletechniczną, która wykonana będzie jako ekranowana sieć
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o paśmie
przenoszenia 250MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiągnąć wysokie parametry transmisyjne oraz
zmniejszyć przesłuchy NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przesłuchów obcych Alien Crosstalk. Kabel musi
spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

Tablice bezpiecznikowe

Tablice bezpiecznikowe TB zabudowane na poszczególnych kondygnacjach budynku mają służyć do zasilania
obwodów gniazd wtykowych i obwodów oświetlenia. Z tablicy TB znajdującej się na parterze budynku
przewidziano również zasilenie instalacji: systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu sygnalizacji
pożaru SSP, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej CCTV. Przewiduje się osobne tablice do zabezpieczenia
obwodów znajdujących się w strefie pomieszczeń czystych. Tablice bezpiecznikowe należy zaprojektować jako
podtynkowe i wyposażyć w niezbędną aparaturę modułową.

2.5.23

Instalacje oświetlenia podstawowego

Obwody oświetlenia zasilone zostaną z tablic bezpiecznikowych TB. Obwody oświetleniowe w budynku załącza się
lokalnie wyłącznikami w poszczególnych pomieszczeniach.
Oświetlenie LED ciągów komunikacyjnych, sanitariatów oraz szatni przewiduje się wykonać jako sterowane za
pomocą czujników obecności. Czujniki te należy rozmieścić tak aby zapewniały pokrycie całej obsługiwanej
przestrzeni.
Oświetlenie LED pomieszczeń biurowych zasilane z rozdzielnic piętrowych w szachtach elektrycznych. W biurach
sterowanie oświetleniem - lokalne, za pomocą wyłączników oświetleniowych.
W korytarzach i na klatkach schodowych powinny być zaprojektowane zamontowane automaty schodowe w celu
oszczędności zużycia energii. Instalację oświetlenia biur należy wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2.
W projektowanym budynku powinny obowiązywać następujące poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie
roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1:
 biura, miejsca pracy
500lx,
 sale konferencyjne
500lx,
 pomieszczenia socjalne
200lx,
 pomieszczenia techniczne
200lx,
 sanitariaty
200lx,
 korytarze
200lx.
W miejscach stałego pobytu, eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 200lx. Typy i
rodzaje opraw dostosowane do wymagań wynikających polskich norm oświetleniowych, wymagań
architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.
Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN605981:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach
normy PN-EN 60598-2 lub równoważnych.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 55 z 284

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F wyposażone w źródła światła.
Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych.
W pomieszczeniach technicznych oraz na glazurze stosować osprzęt bryzgoszczelny-IP44.

2.5.24

Instalacje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z dokumentem „Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpożarowej w związku z przebudową części pomieszczeń na Centrum Enigmy oraz dostosowaniem do
wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu”.
Brak aktualnie w budynku tego typu oświetlenia.
Oświetlenie awaryjne w technologii LED w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej. W
budynku należy zaprojektować system oświetlenia awaryjnego rozproszony – bateria w oprawie. Oprawy mają być
monitorowane przez centralkę dedykowaną do opraw awaryjnych, gdzie oprawa będzie samoczynnie wykonywała
testy funkcjonalne i autonomiczne:
stan funkcjonalny urządzeń,
stan źródeł światła,
stan baterii,
oraz dodatkowe testy cykliczne.

2.5.25

Instalacja oświetlenia przeszkodowego

Na podejściach i schodach należy wykonać oświetlenie służące do uwidocznienia drogi komunikacyjnej przy
zgaszonym oświetleniu podstawowym. Przewiduje się zastosowanie oświetlenia akcentowego zasilanego
napięciem bezpiecznym z dedykowanej szafy zasilania.

2.5.26

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC

Gniazda wtykowe należy zasilić z tablic bezpiecznikowych TB zabudowanych na poszczególnych kondygnacjach.
Instalacje w pomieszczeniach biurowych należy prowadzić korytach PCV umożliwiających zainstalowanie osprzętu
elektrycznego oraz instalacji gniazd komputerowych. Rozwiązanie takie pozwoli na łatwe rozbudowanie sieci
elektrycznej lub teletechnicznej w zależności od potrzeb. W pozostałych pomieszczeniach instalację prowadzić
podtynkowo. Wszystkie zainstalowane gniazda muszą posiadać bolec ochronny.
Obwody gniazd wtyczkowych będą zasilane z rozdzielnic piętrowych oraz z rozdzielnic strefowych. Instalacja gniazd
wtyczkowych powinna być zaprojektowana i wykonana przewodami YDY 3x2,5.
Każde stanowisko robocze w pomieszczeniach biurowych należy wyposażyć w gniazda ogólnego przeznaczenia
oraz komputerowe. Montowane one mogą być w zestawach stanowiskowych.
Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych muszą być spełnione warunki
separacji tych instalacji.
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W pomieszczeniach biurowych przewody zasilające gniazda powinny być rozprowadzone w dedykowanych
korytkach kablowych umieszczonych w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem, w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem.
Gniazda w tych pomieszczeniach będą montowane pod tynkiem.
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych przewody zasilające gniazda będą rozprowadzone w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. Gniazda w tych pomieszczeniach będą w wykonaniu podtynkowym.
Gniazda 1-fazowe powinny być zaprojektowane na napięcie 230 V, 16A, a gniazda 3-fazowe na napięcie
znamionowe 400/230 V. Gniazda te zasilane powinny być z oddzielnych obwodów wychodzących z lokalnych
rozdzielnic.
Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach należy zastosować jako zabezpieczenia przeciążeniowe i
zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi
o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony
przeciwpożarowej.
Typ gniazd należy dobrać odpowiednio do rodzaju pomieszczeń, w których będą się znajdować. Pomieszczenia
biurowe, sale ekspozycji – IP20. Toalety: należy stosować gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony IP44.

2.5.27

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC, dedykowanych

W budynku należy wydzielić rozdzielnice dla zasilania stanowisk komputerowych. Instalacja umożliwić ma montaż
lokalnych urządzeń UPS.
Do zasilania centralnej serwerowi należy przewidzieć się wydzieloną rozdzielnicę zasiloną bezpośrednio z
rozdzielnicy głównej budynku.
Każda szafa w serwerowi ma być zasilona wydzielonym obwodem.
W pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe dla komputerów mają być instalowane obok gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

2.5.28

Ochrona przeciwporażeniowa

a.
b.

Układ sieci odbiorcy –TN-C-S.
Od transformatorów w podstacji transformatorowej do rozdzielnic głównych budynku przewód ochronnoneutralny PEN.
c. Od rozdzielnic głównych oddzielne przewody neutralne –N i ochronne PE.
d. Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic i tablic
piętrowych i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych. Rozdzielnice
i tablice powinny być wykonane z szynami (zaciskami) PE.
Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej
pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych mapowinien być podłączony do zacisków ochronnych:
 silników,
 gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V,
 opraw oświetleniowych w I klasie ochronności.
Kolor przewodu ochronnego – żółtozielony.
Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) mają być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający
wyrównanie ich potencjału.
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Ochronę podstawową realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim
stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie.
W obwodach gniazd wtyczkowych jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony
podstawowej, zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA.
Po zaprojektowaniu i wykonaniu całości instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń

2.5.29

Instalacja przeciwprzepięciowa

Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi – 1 stopień ochrony – są
ochronniki przepięciowe, które należy zainstalować w rozdzielnicy głównej oraz zastosować w obiekcie
ekwipotencjalizację.
W rozdzielniach lokalnych mająy być zastosowane ograniczniki przepięć (klasa powinna zostać dobrana na etapie
projektu budowlanego) stanowiące 2 stopień ochrony przepięciowej. Ochronniki te powinny ograniczyć przepięcia
do wartości 1-1,15 kV.

2.5.30

System sygnalizacji i alarmu pożary (SAP)

System sygnalizacji pożaru na obiekcie należy zaprojektować w oparciu poniższe minimalne wymagania oraz
zgodnie z dokumentem „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w związku z przebudową części
pomieszczeń na Centrum Enigmy oraz dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku
Collegium Martineum w Poznaniu”.

2.5.30.1 Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru należy zaprojektowć w oparciu o modułową centralę, dającą możliwość łatwej
rozbudowy o kolejne pętle dozorowe. Centrala wyposażona w kolorowy, dotykowy ekran LCD. System umożliwiać
ma podłączenie 32 kontrolerów centrali, wyniesionych klawiatur i serwerów OPC. Sieciowanie central możliwe
poprzez interfejs CAN, Ethernet lub poprzez światłowód. Z uwagi na modułowość centrali, w projekcie przewidzieć
należy moduły niezbędne dla funkcjonowania systemu oraz moduły pętlowe, których ilość dostosować do ilości
zaprojektowanych pętli i rozłożenia elementów. Centralę należy również wyposażyć w moduł z którego wyjścia
przekaźnikowe służyć będą do powiadomienia urządzenia UTA o alarmie pożarowym/uszkodzeniowym.
Centrala zasilana będzie napięciem przemiennym 230V,50HZ, do zasilania przewidziano obwód z rozdzielni
elektrycznej, należy zastosować przewód o odporności ogniowej (np. HDGs 2x2,5mm2.). Zaprojektowany system
w przypadku braku zasilania ma pracować zasilaniu awaryjnym. System należy wyposażyć w akumulatory.
Akumulatory dobrać w taki sposób, aby zapewnić 72 godziny w stanie dozorowym i 30 minut w stanie alarmu.
Centrala zasilana będzie napięciem stałym 24V DC, zasilacz UPS centrali wraz z układem ładowania akumulatorów
dostarczyć ma napięcie do zasilania systemu i zasili wszystkie moduły funkcjonalne wchodzące w skład centrali.

2.5.30.2 Elementy detekcyjne
Elementami detekcyjnymi systemu mają być adresowalne czujki wielodetektorowe. Z uwagi na charakterystykę
obiektu, zaprojektować należy zarówno czujki optyczne jak również optyczno-termiczne, termiczne i czujki z
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podwójnym detektorem optycznym, charakteryzujące się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne,
a poziom zakłóceń elektromagnetycznych wokół czujki monitorowany jest poprzez centralę CSP. W celu uniknięcia
fałszywych alarmów zastosować czujki, które charakteryzują się wysoką odpornością na zakłócenia, jak również
najwyższą dokładnością i szybkością wykrywania.
W celu ręcznego uruchomienia systemu zaprojektować należy ręczne ostrzegacze pożarowe Przyciski ROP są
przyciskami dwustadiowymi, tzn. w celu uruchomienia systemu należy zbić szybkę i wcisnąć przycisk.
Dwustadiowość przycisku ROP eliminuje uruchomienie systemu spowodowane przypadkowym zbiciem szybki.
Przyciski należy montować na drogach ewakuacyjnych, w łatwo dostępnych (i widocznych) miejscach na wysokości
ok.1,2m – 1,6m od poziomu posadzki.

2.5.30.3 Elementy sterujące i monitorujące
Elementami odpowiedzialnymi za realizację sterowań i monitorowań będą moduły, instalowane w pętlach
dozorowych. Z uwagi na liczbę i rodzaj sterowań/monitorowań w systemie przewidzieć należy moduły wyjściowe
i wejściowo-wyjściowe.

2.5.30.4 Konfiguracja centrali
Centralę należy zaprogramować zgodnie ze scenariuszem pożarowym jak również zgodnie z wytycznymi inwestora
(np. dotyczącymi podziału na strefy, grupy, nazewnictwa pomieszczeń, itp.). Przewiduje się dwustopniowe
alarmowanie centrali. Zadziałanie elementu detekcyjnego typu czujka powoduje alarm wstępny, uwzględniający
czas T1=30sekund (zgłoszenie się personelu przy centrali), po upływie 30s i braku reakcji personelu centrala
wchodzi w alarm II stopnia. Zgłoszenie się personelu przed upływem czasu T1 (30s) rozpoczyna odliczanie czasu
T2=3min potrzebnego na tzw. „weryfikację” alarmu. W przypadku upływu czasu T2 (i braku potwierdzenia/
odwołania alarmu przez personel) centrala wchodzi w alarm II stopnia. Obsługa po weryfikacji alarmu jako fałszywy
w trakcie czasu T2 ma mieć możliwość skasowania alarmu.
W przypadku uruchomienia ręcznego ostrzegacza pożarowego centrala automatycznie wchodzi w alarm II stopnia
i realizowane są sterowania, zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem. Za realizację sterowań i monitorowań
odpowiadać mają moduły w centrali oraz moduły instalowane w pętlach dozorowych. Moduły mają za zadanie
realizować sterowania i monitorowania.

2.5.31

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Z uwagi na charakter obiektu przyjęto, że należy wykonać system antywłamaniowy w klasie 2, zgodnie z normą
PN-EN 50131-1.
Centrala systemu
Minimalne parametry techniczne zaprojektowanej centrali:
 komunikaty głosowe: 32
 obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
 obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych: (±10%) 3000 mAp
 Pamięć zdarzeń: min. 24575
 partycje: min. 8
 strefy: min. 32
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timery: min. 64
klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
użytkownicy + administratorzy: min 240+8

Manipulator
Manipulator jest centrum sterowania inteligentnym systemem alarmowym.
Cechy i funkcjonalności urządzenia:
 pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej min 7" ułatwiający korzystanie z systemu;
 graficzny, intuicyjny interfejs obsługi z możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego
użytkownika;
 funkcjonalność MAKRO umożliwiająca realizowanie sekwencji czynności za pomocą pojedynczego
polecenia;
 możliwość podglądu obrazu z kamer IP.
Parametry techniczne urządzenia:
 zakres temperatur pracy: -10 +55°C
 klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC
Ekspander wejść z zasilaczem
Zaprojektowany moduł powinien przewidzieć rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść z obsługą konfiguracji.
Dzięki analizowaniu sygnałów z wejść, możliwe ma być bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i
wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe ma ułatwić wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w
której umieszczony jest moduł. Ekspander wyposażony ma być w zasilacz buforowy o wydajności 1.2 A,
zapewniający dodatkową energię do zasilania elementów systemu alarmowego.
Parametry techniczne:
 wydajność prądowa zasilacza: 1,2 A
 zakres temperatur pracy: -10 +55 °C
 zakres napięcia wyjściowego zasilacza: 9,5.13,8 DC V
 napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%): 11 V
 napięcie odcięcia akumulatora (±10%): 9,5 V
 prąd ładowania akumulatora (przełączany): 350 / 700 mA
 napięcie zasilania (±10%): 18 V AC, 50-60 Hz
 klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 liczba wejść
programowalnych: 8.
Cyfrowa dualna czujka ruchu
Parametry techniczne i funkcjonalności:
 zgodność z EN50131 Grade 2;
 tor pasywny podczerwieni PIR i mikrofalowy MW;
 cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji;
 precyzyjna soczewka Fresnela;
 funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy;
 wykrywanie zamaskowanego intruza;
 zdalnie uruchamiany tryb testowy;
 pamięć alarmu;
 napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
 wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s;
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zakres temperatur pracy: -30...+55 °C
maksymalna wilgotność: 93 ±3%;
klasa środowiskowa wg EN50130-5: II;
czas sygnalizacji alarmu: 2 s;
spełniane normy: EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5;
stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4: Grade 2.

Cyfrowa czujka ruchu i zbicia szyby
Zaprojektowana dualna czujka łączy detekcję ruchu w technologii PIR oraz akustyczny sensor zbicia szyby.
Niezależne wyjścia sygnalizacji ruchu oraz zbicia szyby mają precyzyjnie identyfikować źródło alarmu w centrali
alarmowej.
Parametry techniczne i funkcjonalności:
 cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniający dobre parametry użytkowe;
 kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia;
 niezależna regulacja czułości toru PIR i detektora stłuczeniowego;
 wymienne soczewki Fresnela pozwalające dopasować charakterystykę sensora ruchu do pomieszczenia;
 napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
 wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s;
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
 dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40 mA / 16 V DC;
 maksymalna wilgotność: 93±3%;
 klasa środowiskowa wg EN50130-5: II;
 czas sygnalizacji alarmu: min. 2 s;
 czas rozruchu: min. 30 s;
 zasięg detekcji czujnika zbicia szyby: do 6 m.
Cyfrowa akustyczna czujka zbicia szyby
Cechy i funkcjonalności:
 wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego;
 zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału;
 funkcja autodiagnostyki;
 płynna regulacja czułości.
 Parametry techniczne:
 klasa środowiskowa: II;
 zakres temperatur pracy: -30...+55 °C;
 znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
Czujka wibracyjna i magnetyczna
Cechy i funkcjonalności:
 piezoceramiczny sensor wibracji;
 cyfrowa obróbka sygnału;
 regulacja czułości i parametrów detekcji;
 wyjście przekaźnikowe NC do łączenia z centralą;
 niezależna zintegrowana czujka magnetyczna.
Parametry techniczne:
 klasa środowiskowa: II;
 zakres temperatur pracy: -30...+55 °C;
 znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
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Kontaktron boczny
Zamontować należy czujki magnetyczne, które będą podstawowym elementem ochrony obwodowej. Średniej
wielkości, hermetyczna czujka kontaktronowa boczna w metalowej obudowie, przeznaczona ma być do montażu
powierzchniowego. Przewody w metalowej osłonie utrudniają ich uszkodzenie, dzięki czemu czujka ta sprawdzić
się ma w miejscach szczególnie narażonych na sabotaż lub mechaniczne narażenia. Parametry techniczne:
 maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 100 V;
 maksymalny prąd przełączalny: 0,4 A;
Przycisk napadowy
Wciśnięcie przycisku napadowego spowodować ma natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) uruchomienie
procedury powiadomienia stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie.
Parametry techniczne:
 maksymalna moc przełączalna: 5 VA
 maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 160 V
Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny
Zaprojektować należy sygnalizator akustyczno-optyczny, w pełni zgodnym z normami serii EN50131 dzięki
technologii zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska. Parametry techniczne i
funkcjonalności:
 pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2);
 sygnalizacja akustyczna: piezo;
 sygnalizacja optyczna: LED;
 wewnętrzna osłona metalowa;
 zabezpieczenie sabotażowe przed oderwaniem od podłoża i otwarciem pokrywy;
 opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah;
 wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż;
 napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
 zakres temperatur pracy: -25°C ...+70°C;
 maksymalna wilgotność: 93±3%;
 klasa środowiskowa wg EN50130-5: IV;
 poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB;
Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny
Parametry techniczne i funkcjonalności:
 sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny;
 sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED;
 ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża i otwarciem;
 klasa środowiskowa: II Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
 natężenie dźwięku: 120 dB;
Kontroler systemu bezprzewodowego
Umożliwić ma wykorzystywanie urządzeń bezprzewodowych w przewodowym systemie alarmowym. Umożliwić
ma obsługę do 48 bezprzewodowych urządzeń, zapewniając przy tym szereg narzędzi ułatwiających instalację oraz
późniejszą konserwację systemu. Zainstalowany będzie na magistrali ekspanderów S.
Parametry techniczne minimalne:
 4 wejścia sterujące NO/NC z możliwością rozbudowy do 24 wejść;
 8 wyjść OC z możliwością rozszerzenia do 48 wyjść;
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4 wyjścia funkcyjne sygnalizujące: sabotaże, brak komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym,
zagłuszanie sygnału radiowego, problemy z zasilaniem urządzeń bezprzewodowych;
podłączanie do central alarmowych przez magistralę komunikacyjną;
współpraca z dowolnymi centralami alarmowymi, z wykorzystaniem wyjść i wejść kontrolera systemu
bezprzewodowego;
programowanie ustawień systemu: manipulator LCD (podłączany do kontrolera na czas programowania),
manipulator LCD systemu alarmowego w trybie serwisowym, komputer z programem (podłączany do
kontrolera na czas programowania), komputer połączony z centralą alarmową;
port RS-232 z optoizolacją do podłączenia komputera;
aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu urządzenia;
klasa zabezpieczenia "S";
klasa środowiskowa: II;
napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
obciążalność prądowa wyjść: 50 mA;
zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
zakres częstotliwości pracy: 868,0 + 868,6 MHz;
zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m.

Bezprzewodowa dualna czujka ruchu
Parametry techniczne minimalne:
 czujnik mikrofalowy (MW) i podwójny sensor piroelektryczny (PIR);
 zaawansowane zarządzanie energią;
 wysoka odporność na zakłócenia i fałszywe alarmy;
 regulowana czułość detekcji torów mikrofalowego i podczerwieni;
 zdalne konfigurowanie;
 styki sabotażowe.
 klasa środowiskowa: II
 czas pracy na baterii: około 3 lat
 wykrywalna prędkość ruchu: 0,3.3 m/s
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
 zalecana wysokość montażu: 2,4 m
 zakres częstotliwości pracy: 868,0 + 868,6 MHz
 zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m Bateria: CR123A 3V.
Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna
Parametry techniczne minimalne:
 zaawansowana obróbka sygnału z sensora piezoelektrycznego;
 regulacja czułości i ustawień czujki wibracyjnej;
 niezależna zintegrowana czujka magnetyczna;
 zdalne konfigurowanie;
 styk sabotażowy;
 klasa środowiskowa: II;
 czas pracy na baterii: około 3 lat;
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
 zakres częstotliwości pracy: 868,0 + 868,6 MHz;
 pobór prądu w stanie gotowości: 500 pA;
 maksymalny pobór prądu: 16 mA;
 zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m Bateria: CR123A 3V.
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Bezprzewodowa czujka zbicia szyby:
Parametry techniczne i funkcjonalnośc minimalnei:
 wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego;
 zaawansowana, dwutorowa analiza sygnału;
 regulacja czułości detekcji;
 zdalne konfigurowanie;
 styk sabotażowy.
 czas pracy na baterii: około 2 lat;
 klasa środowiskowa wg EN50130-5: II;
 pasmo częstotliwości pracy: 868,0 + 868,6 MHz;
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
 zasięg detekcji czujki: do 6 m;
 zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m.
Ekspander czytników kart zbliżeniowych
Zaprojektować moduł rozszerzeń pozwalacy na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu
realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy.
Podłączony ma być do magistrali ekspanderów, a zasilanie zrealizowane z zasilacza buforowego, podtrzymującego
elektrozaczep rewersyjny przejścia sterowanego z tego modułu.
Parametry techniczne i funkcjonalności minimalne:
 możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton;
 kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26;
 przekaźnik do sterowania elektrozworą/ryglem elektrycznym;
 wejście do kontroli stanu drzwi;
 wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy po mocy przycisku;
 funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym;
 wejście przeciwsabotażowe.
 klasa środowiskowa: II;
 zakres temperatur pracy: -10...+55 °C;
 napięcie zasilania: 12 V DC ±15%;
 dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 5 A / 30 V DC;
 maksymalna wilgotność: 93 ±3%.
Czytnik kart zbliżeniowych
Czytnik transponderów umożliwić ma realizację funkcji kontroli dostępu za pomocą central alarmowych.
Hermetyczna obudowa niewrażliwa na warunki atmosferyczne umożliwić ma montaż czytnika na zewnątrz.
Parametry techniczne i funkcjonalności minimalne:
 montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi;
 format transmisji;
 obsługa standardowych kart 125 kHz;
 możliwość pracy na zewnątrz;
 zakres temperatur pracy: -25...+55 °C;
 znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC;
Zasilacz buforowy
Parametry techniczne i funkcjonalności minimalne:
 zgodny z EN50131-6 Grade 2 zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności;
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wydajność prądowa zasilacza: 10 A;
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe i przeciwprzegrzaniowe;
możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego;
układ ładowania akumulatora z regulacją prądu;
zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora;
4 wyjścia OC przystosowane do zdalnego dozoru;
optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora, przegrzania i przeciążenia, oraz
akustyczna sygnalizacja awarii;
klasa środowiskowa: I;
napięcie wyjściowe (±15%): 12 V DC;
obciążalność wyjść typu OC: 50 mA;
typ akumulatora: 12 V 17 Ah;
wydajność prądowa zasilacza: 10 A;
zakres temperatur pracy: +5...+40 °C;
napięcie zasilania płyty głównej (±15%): 230 V AC 50 Hz.

Elektrozaczep rewersyjny
Parametry techniczne i funkcjonalności:
 regulacja „języka" w zakresie: 3 mm;
 napięcie zadziałania: 8-12 VDC/AC;
 prąd znamionowy: 230/180 mA.
Zasilanie urządzeń systemu
Zasilanie elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu wykonać z tablicy, zlokalizowanej w przedsionku na
parterze sprzed wszystkich wyłączników i zabezpieczeń - również sprzed wyłącznika pożarowego budynku.
Zastosować osobne linie zasilające dla grup zasilanych urządzeń - zgodnie ze schematem blokowym
zamieszczonym w dokumentacji projektowej.
Linie zasilające zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo - prądowymi S301B 6A, a wszystko całościowo
zabezpieczyć rozłącznikiem z bezpiecznikiem topikowym R301 20A.
Okablowanie systemowe
Okablowanie czujników, czytników kart zbliżeniowych, magistral ekspanderów i manipulatora oraz linii
sygnalizatorów mają być wykonane przewodem YTDYekw 6x0,5. Linie zasilania urządzeń wykonać przewodami
YDY 3x1,5.
Kable na ścianach i stropach pełnych mają być prowadzone wtynkowo, w rurkach ochronnych typu peszel. W
przypadku miejscowej niemożliwości zastosowania montażu wtynkowego przewody poprowadzić natynkowo w
listwach elektroinstalacyjnych. Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć rurkami ochronnymi, a w przypadku
ścian i stropów oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnić do odporności ogniowej równej odporności
przegrody, stosując masę lub zaprawę ogniochronną.
Akumulatory
Dwa akumulatory kwasowo - ołowiowe 12V o pojemności 17Ah w połączeniu równoległym; pojemność
akumulatorów: 33,3 Ah.
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2.5.32

Telewizja dozorowa (CCTV)

System ma zapewnić wymagania sprzętowo - techniczne realizujące nadzór i rejestrację wycieczek oraz grup
zwiedzających, a także przypadki wandalizmu zdarzające się w obszarze przyległym do CS Enigma (chodnik przed
budynkiem,komunikacja przylegająca do budynku) poprzez zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz.
Umożliwi to skuteczny nadzór bezpośredni oraz wykorzystanie utrwalonego obrazu w postępowaniu dowodowym
w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne, jak również w przypadkach kradzieży
mogących mieć miejsce podczas zwiedzania Centrum Szyfrów.

2.5.32.1 Charakterystyka systemu nadzoru wizyjnego
Założenia systemu telewizji dozorowej w technologii IP zostały przygotowane w oparciu o funkcjonalność
zintegrowanej platformy bezpieczeństwa wizyjnego CCTV IP.
Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w założeniu ma być jednocześnie systemem rejestracji i wizualizacji
video. System ma zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zaprojektowanych do instalacji w obiekcie.
Całą instalację systemu monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym
umożliwiającym dowolne skalowanie, bazujące na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby
stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano
w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP.
Główne stanowisko nadzoru wideo zlokalizowane w pomieszczeniu ochrony zostanie przyłączone do wydzielonej
sieci transmisyjnej systemu CCTV. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w
formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym
uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu użytkownika, zostanie automatycznie załadowany
profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych
do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy
alarmowych niezależnie dla każdego użytkowników lub ich grup.
Logowanie użytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywać się ma po podaniu hasła odpowiedniego dla
danego konta użytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynności dokonane przez
zalogowanego użytkownika mają zostanąć zarchiwizowane w postaci logów systemowych. Zarządzanie bazą
użytkowników, dodawanie nowych, zmiana haseł odbywać się ma wyłącznie za pomocą aplikacji klienckiej
zarządzanej przez administratora systemu.
Dla każdej z kamer, pracujących w systemie monitoringu wizyjnego, należy skonfigurować indywidualne parametry
obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, metoda rejestracji
(detekcja ruchu, zapis ciągły, harmonogram, scenariusz).
System nadzoru wizyjnego musi uruchamiać się automatycznie po włączeniu serwera i uruchomieniu systemu
operacyjnego serwera CCTV IP.
System nadzoru video musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne
przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.
Przestrzenie, które muszą zostać objęte monitoringiem:
 wejście do budynku,
 recepcja (kasy biletowe), (widok od wewnątrz na zewnątrz)
 wejście na ekspozycję stałą,
 wyjścia z ekspozycji stałej,
 wejście do pomieszczeń socjalnych na ekspozycji,
 wejście do magazynu na ekspozycji,
 wejście do salki edukacyjnej,
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 66 z 284








wejście do przestrzeni biurowych,
przestrzeń ekspozycji,
wejścia do Mediateki oraz przestrzeń Mediateki,
szatnia,
drzwi zewnętrzne przy szatni,
windy (wejście z zewnątrz), wyjście z windy na każdym poziomie.

2.5.32.2 Zgodność systemu nadzoru video z RODO









Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane
użytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio
zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie serwerowej.
System musi zapewniać szyfrowane połączenia pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi
System musi umożliwiać eksport materiału audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpośrednio na
serwerze.
Eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem.
Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.
System musi umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł dwóch
użytkowników
System musi rejestrować zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyświetleniu obrazu z kamery,
archiwizację materiału audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,
System musi umożliwiać anonimizację osób zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umożliwiać
przeglądanie materiału wideo bez funkcji anonimizacji przez użytkowników o właściwych uprawnieniach.

2.5.32.3 Parametry minimalne systemu CCTV


















Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla
każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego
Aplikacja 64-bitowa
Obsługę systemów wieloprocesorowych
Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców
Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi
Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu
Intuicyjny interfejs użytkownika
Zdalną obsługę podłączonych urządzeń z poziomu oprogramowania zarządzającego
Tryb wielomonitorowy
Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer
Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map
Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie
szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer,
sterowania, przycisków wirtualnych itp.
Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika,
pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych
użytkowników
Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP
Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana o łatwej i szybkiej integracji alarmów
pochodzących z innych systemów
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Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku
Tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych
modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych
Multi streaming – wykorzystanie co najmniej 2 strumieni z każdej z kamer 1 strumień wysokiej
rozdzielczości do zapisu 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo
Możliwość wykrywania ruchu w obrazie
Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach
Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.
Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników
Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji
Integrację cyfrowych kamer wielu producentów
Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i
jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń
Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku
pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń np. takich jak
interkomy czy elektrozwory.
Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji
Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz
kamer, potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w
dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora.
System musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne
przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.

2.5.32.4 Punkty pozyskania obrazu – kamery
Ze względu na różnorodność miejsc, które mają zostać objęte systemem monitoringu wizyjnego, przewidzieć
należy zastosowanie różnych modeli kamer przeznaczonych do różnych zadań w systemie monitoringu wizyjnego.
Kamery stacjonarne w obudowie z oświetlaczem ST-IR – TYP1
Kamery zainstalowane na zewnątrz obiektu mają pełnić funkcję monitorowania obwodowego obiektu oraz dozoru
zewnętrznej infrastruktury budynkowej wraz z drogami pożarowymi i miejscami parkingowymi. Przewiduje się
zastosowanie kamer o rozdzielczości minimum czterech megapikseli, wyposażonych w obiektyw z funkcją
motorzoom i autofocus o zakresie ogniskowej minimum 2.7-13.5 mm, zintegrowane w obudowie tulejowej z
oświetlaczem podczerwieni o zasięgu umożliwiającym obserwację terenu w warunkach słabego oświetlenia lub
jego braku. Ze względu na rozmieszczenie kamer na elewacji, wszystkie przewody (zasilający i transmisyjny)
wychodzący z budynku lub słupa muszą być przyłączone poprzez uchwyt z przepustem kablowym lub puszkę
montażową uniemożliwiającą dostęp do tych elementów kamery.
Parametry minimalne kamery:
 kamera pracująca w technologii IP
 przetwornik CMOS, rozdzielczość minimalna 4 megapiksele /minimum 30 kl./s
 czułość kamery w trybie kolorowym 0,03Lux
 czułość kamery w trybie czarno-białym przy włączonym oświetlaczu podczerwieni 0,0 lux
 kompresja H.265+, H.265, H.264, H.264+,
 jednoczesna transmisja minimum dwóch strumieni obrazowych
 obiektyw z funkcją motorzoom i auto Focus o ogniskowej min. 2.7-13,5 mm i kącie obserwacji od 100 do
35 stopni.
 wbudowana detekcja ruchu
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wbudowana detekcja twarzy
analityka ruchu – przecięcie i naruszenie wirtualnych stref wyznaczonych wzdłuż ogrodzenia obiektu
mechaniczny filtr podczerwieni
wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 50 metrów,
funkcja BLC
obsługa standardu Onvif
sprzętowa funkcja WDR 120dB
obudowa w klasie szczelności IP-67
zasilanie 12VDC, POE (802.3af)
praca w temperaturze od -30 do +60 stopni Celsjusza

Kamery stacjonarne w obudowie z oświetlaczem ST-IR – TYP2
Kamery zainstalowane wewnątrz obiektu (ciągi komunikacyjne, ekspozycje) w założeniu mają rejestrować osoby
poruszające po budynku, ze względu na duże wymagania co do szczegółowości obrazu, konieczne jest
zastosowanie kamer o rozdzielczości minimum czterech megapikseli, wyposażone w obiektyw z funkcją
motorzoom i autofocus o zakresie ogniskowej minimum 2.7-13.5 mm, zintegrowane w obudowie tulejowej z
oświetlaczem podczerwieni o zasięgu umożliwiającym obserwację w warunkach słabego oświetlenia lub jego
braku.
Parametry minimalne kamery:
 kamera pracująca w technologii IP
 przetwornik CMOS, rozdzielczość minimalna 4 megapiksele /minimum 30 kl./s
 czułość kamery w trybie kolorowym 0,03Lux
 czułość kamery w trybie czarno-białym przy włączonym oświetlaczu podczerwieni 0,0 lux
 kompresja H.265+, H.265, H.264, H.264+,
 jednoczesna transmisja minimum trzech strumieni obrazowych
 obiektyw z funkcją motorzoom i auto Focus o ogniskowej 2.7-13,5 mm i kącie obserwacji od 100 do 35
stopni.
 wbudowana detekcja ruchu
 wbudowana detekcja twarzy
 analityka ruchu – przecięcie i naruszenie wirtualnych stref wyznaczonych wzdłuż ogrodzenia obiektu
 mechaniczny filtr podczerwieni
 wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 50 metrów,
 funkcja BLC
 obsługa standardu Onvif
 sprzętowa funkcja WDR 120dB
 obudowa w klasie wandaloodporności IK-10
 zasilanie 12VDC, POE (802.3af)
Budowa sieci transmisji obrazu i zasilania
Dla potrzeb systemu CCTV należy wykonać odrębną sieć TCP/IP przystosowaną do potrzeb systemu IP CCTV.
Pomiędzy kamerami a poszczególnymi PPD instalacja zostanie wykonana przewodem FTP. Sieć strukturalna należy
wykonać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w części opracowania poświęconej okablowaniu strukturalnemu.
Budowa punktów dystrybucyjnych
W ramach budowy systemu nadzoru video należy wykonać trzy wyniesione Pośrednie Punkty Dystrybucyjne
(PPD1-PPD3) oraz główny punkt dystrybucyjny GPD
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Główny Punkt Dystrybucyjny CCTV – GPD1
GPD należy wyposażyć w następujące urządzenia:
 Przełącznica światłowodowa
 Patchpanel 19” 24 porty
 Listwa zasilająca wyposażona w minimum 5 gniazd zasilających 2P+1
 Przełącznik sieciowy 24FE Giga Port (24xPOE) + 4xCOMBO Giga Port + 4xSFP - 2 szt.
 Serwer Systemu Nadzoru Video (SNV) do obsługi wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie – 1 szt.
 Macierz dyskowa z możliwością montażu 12 dysków o pojemności 8TB każdy
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 1 – PPD-1
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 1 (PPD 1) należy wyposażyć w następujące urządzenia:
 Szafa wisząca rack 19” o wysokości 9U
 Przełącznica światłowodowa
 Patchpanel 19” 24 porty
 Listwa zasilająca wyposażona w minimum 5 gniazd zasilających 2P+1
 Przełącznik sieciowy 24FE 100MbPort + 2xCOMBO Giga Port – 1szt.
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 2 – PPD-2
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 2 (PPD 2) należy wyposażyć w następujące urządzenia:
 Szafa wisząca rack 19” o wysokości 9U
 Przełącznica światłowodowa
 Patchpanel 19” 24 porty
 Listwa zasilająca wyposażona w minimum 5 gniazd zasilających 2P+1
 Przełącznik sieciowy 24FE 100MbPort + 2xCOMBO Giga Port – 1szt.
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 3 – PPD-3
Pośredni Punkt Dystrybucyjny nr 3 (PPD 3) należy wyposażyć w następujące urządzenia:
 Szafa wisząca rack 19” o wysokości 9U
 Przełącznica światłowodowa
 Patchpanel 19” 24 porty
 Listwa zasilająca wyposażona w minimum 5 gniazd zasilających 2P+1
 Przełącznik sieciowy 24FE 100MbPort + 2xCOMBO Giga Port – 1szt.
Stacja nadzoru video w Pomieszczeniu Ochrony
W Pomieszczeniu Ochrony (pomieszczenie zostanie wskazane) zostanie umieszczona stacja nadzoru video. Do
stacji nadzoru zostaną przyłączone dwa monitory min. 27”. Stacja dozoru musi zapewnić możliwość jednoczesnej
wizualizacji obrazu w trybie podziału na żywo i odtwarzania archiwum.
Stacja nadzoru video w Recepcji
W Pomieszczeniu Recepcji zostanie umieszczona stacja nadzoru video. Do stacji nadzoru zostanie przyłączony
jeden monitor 27”. Stacja dozoru musi zapewnić możliwość jednoczesnej wizualizacji obrazu w trybie podziału na
żywo i odtwarzania archiwum.
W celu zapewnienia niezawodności zasilania należy zastosować zasilacz UPS o odpowiedniej mocy stanowiący
rezerwę zasilania dla urządzeń zainstalowanych w szafie CCTV, monitorów stanowiska monitoringu oraz kamer
zewnętrznych natomiast kamery wewnętrzne zasilone zostaną poprzez zasilacze buforowane 24V 12A. Takie
rozwiązanie pozwolić ma pracę całości systemu CCTV do min. 30min. po zaniku napięcia zasilania.
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2.5.33

System kontroli dostępu

System ma mieć możliwość skorzystania z mechanizmu autoryzacji dwuskładnikowej w dostępie do strefy, z
wykorzystaniem dynamicznego kodu PIN i sprzętowych generatorów (token) jako dodatkowe zabezpieczenie
krytycznych stref (np. pomieszczenia serwerowni, pomieszczenie techniczne), eliminujące przypadki
zduplikowania karty, jej kradzieży i nieautoryzowanego użycia, bądź uzyskania statycznego kodu PIN przez osoby
niepowołane.
Parametry minimalne systemu kontroli dostępu:
a. Obsługa mechanizmów ścieżki przejść jednorazowych.
b. Definicja minimalnej / maksymalnej ilości osób znajdujących się na terenie obiektu.
c. System wykrywania i notyfikacji dla zdarzeń nieautoryzowanego fizycznego dostępu do kontrolerów i
czytników (próba oderwania czytnika, podłączenie do magistrali urządzenia obcego, dostęp do kontrolera
systemowego przez osoby niepowołane).
d. Tryb nadzoru operatorskiego dla pomieszczeń i stref (możliwość autoryzowania przejścia przez
pracownika ochrony w przypadku zagubienia karty, uzbrojenia systemu alarmowego).
e. Integracja z kamerami telewizji przemysłowej i korelacja ze zdarzeniami systemu kontroli dostępu.
f. System detekcji anomalii dla ruchu na przejściach systemu kontroli dostępu.
g. Algorytmy detekcji próby sforsowania przejścia, mechanizmy wykrywania mechanicznego uszkodzenia
przejścia.
h. Udogodnienia dla osób dysfunkcyjnych (np. automatyczny wydłużony czas otwarcia przejścia po
rozpoznaniu karty klasy dysfunkcyjnej).
i. Udogodnienia dla osób dysfunkcyjnych (generowanie dowolnych komunikatów głosowych bezpośrednio
z kontrolera dostępu z wykorzystaniem głośnika).
j. Integracja z systemami ochrony przeciwpożarowej / wbudowany moduł wspomagania procedury
ewakuacyjnej.
k. Zarządzanie systemem kontroli dostępu z poziomu przeglądarki internetowej (bez konieczności
instalowania dodatkowego oprogramowania stacji klienckiej).
l. Obsługa do czterech pojedynczych lub dwóch podwójnych przejść z jednego kontrolera.
m. Rejestr 1 000 000 zdarzeń oraz 500 000 kart w pamięci wewnętrznej kontrolera.
n. Obsługa standardów Wiegand/LF: Unique, Indala, HID Prox.
o. Obsługa standardów Wiegand/HF: Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Desfire EV1, EV2, iClass.
p. interfejs komunikacyjny Ethernet (zabudowany na płycie kontrolera)
Obsługiwane standardy kart zbliżeniowych (czytniki multikartowe):
a. Low Frequency: UNIQUE / EM4X (125kHz)
b. Low Frequency: HID Prox (125kHz)
c. Low Frequency: Indala (125 kHz)
d. High Frequency: Mifare Ultralight (13,56 MHz)
e. High Frequency: Mifare Classic 1/2/4k (13,56 MHz)
Miejsca w których należy zastosować kontrolę dostępu zostały oznaczone na dołączych rysunkach.
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2.5.34

Oświetlenie ogólne i efektowe

Dla potrzeb ekspozycji należy zastosować specjalistyczne oprawy oświetlenia ekspozycyjnego w technologii LED,
sterowane DMX, dostosowane do montażu w szynoprzewodach.
Założono sterowanie cyfrowe DMX:
 natężeniem i temperaturą barwową światła dla opraw ekspozycyjnych,
 natężeniem światła dla opraw konturowych.
Z oświetleniem ekspozycyjnym zintegrowanć sterowanie pracą urządzeń multimedialnych przewidzianych do
umieszczenia na ekspozycji.
Rozmieszczenie opraw: w szynoprzewodach, zależne będzie od potrzeb scenografii.
Dla ekspozycji zastosować należy 3-obwodowe szynoprzewody systemu EURO z dodatkową linią sterowniczą DMX
- Global Trac Control (lub równoważne, o wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnościach opisanych
poniżej). Jeden obwód szynoprzewodów wykorzystywany będzie do zasilania opraw oświetlenia ekspozycyjnego,
drugi – oświetlenia roboczego, trzeci – innych urządzeń (np. rzutników, odtwarzaczy).

Typ oprawy

Wymagane funkcjonalności i minimalne parametry techniczne

Oprawa ekspozycyjna 1200 lm, kąt
rozsyłu światła: 100 (+/-10°)

Wymagana funkcjonalność:
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 27004900K.
Moc oprawy max. 25W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez
sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 10º (+/-1º)
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 2700-4900K.
Moc oprawy max. 25W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%

Oprawa ekspozycyjna 1200 lm, kąt
rozsyłu światła: 200 (+/-20°)
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Oprawa ekspozycyjna 1200 lm, kąt
rozsyłu światła: 300 (+/-30°)

Oprawa ekspozycyjna 1800 lm, kąt
rozsyłu światła: 300 (+/-30°)

Oprawa ekspozycyjna 1800 lm, kąt
rozsyłu światła: 400 (+/-30°)

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 20º (+/-2º)
Wymagana funkcjonalność:
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 27004900K.
Moc oprawy max. 25W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez
sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 300 (+/-30°)
Wymagana funkcjonalność:
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 27004900K.
Moc oprawy max. 35W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1800 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez
sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 300 (+/-30°)
Wymagana funkcjonalność:
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
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Oprawa ekspozycyjna 1800 lm,
charakterystyka eliptyczna: 500 x
1100 (+/-30°)

Oprawa ekspozycyjna konturowa

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 2700-4900K.
Moc oprawy max. 35W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1800 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez
sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 400 (+/-30°)
Wymagana funkcjonalność:
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie
mniejszym niż 2700-4900K.
Moc oprawy max. 35W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1800 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 27004900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień
świetlny) bez
sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła: 400 (+/-30°)
Wymagana funkcjonalność:
Projektor profilowy do szynoprzewodu 3-fazowego Euro z dodatkowym
przewodem
sterowniczym.
Źródło światła LED ok.3000K.
Moc oprawy ~25W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200lm
Zerowa emisja IR i UVA
Sterowanie DMX
Płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%100%
Chłodzenie pasywne
Układ optyczny ze zmienną ogniskową, rozsył obrotowy - symetryczny,
płynna zmiana
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Oprawa do szynoprzewodu 3fazowego EURO LED RGB

2.5.35

kąta rozsyłu w zakresie 200 – 400 stopni
„Noże” kadrujące w układzie prostokątnym
Kolor czarny
Źródło światła: LED RGB z regulacją temperatury barwy.
Moc oprawy: max. 25W
Zerowa emisja IR i UVA
Sterowanie DMX w dwóch kanałach - jasność i kolor
Płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%100%
Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (kolor, strumień
świetlny) bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)
Chłodzenie pasywne
Kolor: czarny
Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła 20 stopni (+/-2
stopnie)

Instalacje teletechniczne

Założenia ogólne dla okablowania strukturalnego

2.5.35.1 Struktura okablowania
Z uwagi na rozległą strukturę użytkowanego obiektu, instalacja okablowania strukturalnego wykonana ma zostać
w oparciu o topologię hierarchiczną.
System okablowania strukturalnego składać się ma z trzech sektorów zgodnych z normą europejską EN50173-1:
 Okablowanie szkieletowe (pionowe),
 Okablowanie poziome,
 Okablowanie obszaru roboczego.
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Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto oznaczenia:
 GPD – Główny punkt dystrybucyjny, szafa 19” wyposażona w elementy pasywne i aktywne systemu
okablowania strukturalnego, będąca centralnym punktem okablowania strukturalnego.
 PPD – Pośredni punkt dystrybucyjny, szafa 19” obsługująca dany obszar roboczy, w której znajdują się
elementy aktywne i pasywne systemu okablowania strukturalnego. Od PPD rozchodzi się instalacja
okablowania poziomego do punktów logicznych.
 PEL – Punkt elektryczno-logiczny (lub punkt logiczny), zakończenie okablowania poziomego w postaci
złącza RJ45, będące punktem przyłączeniowym dla urządzeń końcowych.
W celu łatwego zarządzania okablowaniem strukturalnym każdy moduł RJ45 w punkcie logicznym musi posiadać
oznaczanie jednoznacznie je identyfikujące. Projektuje się numerację gniazd logicznych sieci komputerowej wg
poniższego schematu: A/B/C, gdzie:
 A – numer szafy dystrybucyjnej,
 B – numer panelu w szafie,
 C – numer portu w panelu.
Przykład: GPD/1/1-2
Punkty logiczne PL (gniazda przyłączeniowe użytkowników) należy zorganizować w postaci modułów RJ45
keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45mm (format Mosaic). Ten
uniwersalny standard montażowy zapewni organizację punktów elektryczno-logicznych w zależności od potrzeb w formie natynkowej lub podtynkowej.
Punkty logiczne wspólnie z gniazdami dedykowanej sieci elektrycznej (zasilania ogólnego bądź gwarantowanego)
należy zainstalować w zespołach przyłączeniowych PEL w puszkach natynkowych/podtynkowych. Poniższy rysunek
przedstawia propozycje PEL:
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2.5.35.2 Graniczne długości
Długość łącza stałego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odległość pomiędzy złączem RJ45 w PEL a
złączem RJ45 w patchpanelu po stronie punktu dystrybucyjnego, nie może przekroczyć 90 metrów. Kabel
przyłączeniowy od PEL do urządzenia końcowego, nie może przekroczyć długości 5 metrów. Podobnie kabel
krosowy w punkcie dystrybucyjnym, pomiędzy patchpanelem a urządzeniem aktywnym, nie może przekroczyć
długości 5 metrów. Całość łącza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanał
(channel), nie może w sumie przekroczyć 100 metrów.

2.5.35.3 Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego
Wymagania i główne założenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego:
 rozwiązanie ma pochodzić od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i być objęte
jednolitą i spójną gwarancją udzielaną przez producenta, na okres minimum 25 lat obejmując wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.
 Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta, była standardowym elementem
oferowanego systemu i nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę,
dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta.
 Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą być opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy).
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Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań składanych „Mix&Match” od różnych dostawców
komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
Wydajność systemu i komponentów okablowania ma być potwierdzona certyfikatami niezależnych
laboratoriów DELTA lub ETL.
Ilość i lokalizację gniazd oraz punktów dystrybucyjnych przyjęto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Inwestora i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej
koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między
Inwestorem, a Wykonawcą w trakcie realizacji.
Instalacja teletechniczna, która wykonana będzie jako ekranowana sieć okablowania strukturalnego klasy
E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o paśmie przenoszenia 250MHz.
Konstrukcja kabla pozwala osiągnąć wysokie parametry transmisyjne oraz zmniejszyć przesłuchy NEXT i
PSNEXT oraz zmniejszenie przesłuchów obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spełniać wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze normy.

2.5.35.4 Specyfikacja komponentów dla połączeń szkieletowych
Dla okablowania szkieletowego zaprojektować należy 19” przełącznicę światłowodową wyposażoną w panel
krosowy z adapterami SC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex. Każdy panel światłowodowy musi być wykonany z
wysokiej jakości stali o grubości 2 mm zapewniającej wysoką wytrzymałość i sztywność urządzenia. Wymaga się,
aby każdy panel światłowodowy posiadał w standardzie zestaw uchwytów montażowych, zestaw do organizacji
kabli, dławice, opaski, uchwyt na 48 spawów, zaślepki portów, samoprzylepne pola opisowe i samoprzylepne
oznaczniki ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem laserowym.

2.5.35.5 Specyfikacja kabla instalacyjnego
Zaprojektować należy kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspólnym ekranem z folii aluminiowej
dla wszystkich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to kategoria 6
(komponenty) /Klasa E (wydajność całego systemu).
Do każdego portu RJ45 punktu logicznego należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy, który należy
rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkładach budowlanych). Każdy kabel skrętkowy, 4parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45). Nie dopuszcza się rozdziału jednego kabla
4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i przejściówek rozdzielających). Kabel ten ma
zapewniać pozytywne parametry transmisyjne w całym paśmie minimum 250MHz. Projektowany kabel musi
posiadać zewnętrzną powłokę LSOH nie wydzielającą szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odróżnienia
kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powłoka kabla ma posiadać domyślnie
kolor inny niż szary lub czarny proponowany kolory to fioletowy.
Kabel instalacyjny ma spełniać wymagania ISO/IEC, TIA i CENELEC dla kategorii 6. Kabel przeznaczony ma być do
wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych narażonych na
wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając wsparcie dla aplikacji takich jak 1000BASE-T i Gigabit
Ethernet. Spełnienie tych wymagań musi być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium
(np. DELTA). Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające unikalne numery produktów poddanych
procesowi weryfikacji i certyfikacji przez niezależne laboratoria.
Kabel powinien posiadać ekran wspólny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej pokrytej warstwą aluminium,
ułożonej warstwą przewodzącą do wewnątrz. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
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skutkami oddziaływań pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana takim
kablem zapewnia poprawność przesyłania danych nawet na bardzo długich torach kablowych.
Wymaga się aby kabel posiadał euroklasę Dca zgodnie z dyrektywą CPR.
Ponadto wewnątrz kabla ma znajdować się separator rozdzielający pary w kablu. Separator odpowiada za
utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odległości względem siebie, eliminując przesłuchy wewnątrz kabla.
Podczas instalacji należy pamiętać o odpowiednich promieniach gięcia kabla. Instalacja ze zbyt małym promieniem
gięcia kabla może doprowadzić do pogorszenia właściwości transmisyjnych w torze.

2.5.35.6 Specyfikacja panelu krosowego
Kable należy zakończyć na ekranowanych panelach modularnych.
Panele rozdzielcze powinny umożliwiać wpinanie 24 modułów RJ45 typu keystone, takich samych jak w gniazdach
abonenckich. Panel powinien posiadać 24 porty i wysokość 1U. Panel musi posiadać zintegrowaną prowadnicę
kabli przychodzących, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprężeń związanych z wagą
doprowadzonych kabli. Do panela musi być dołączony zestaw uziemiający. Ponadto panel musi być oznaczony logo
wybranego producenta.
Kable należy zakończyć na ekranowanych panelach modularnych przeznaczonych do modułów kątowych typu
keystone, odchylonych w lewo i prawo pod kątem 45 stopni.
Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzamy miejsce w szafie i unikamy zastosowania poziomych organizerów kabla.

2.5.35.7 Specyfikacja modułu RJ45
Gniazda abonenckie umożliwiać mają montaż 2 modułów w jednym gnieździe 45x45mm.
Moduł ma posiadać szczelną elektromagnetycznie ekranowaną obudowę tzw. klatkę Faraday’a oraz budowę typu
butterfly w celu ułatwienia i przyspieszenia instalacji. Wymaga się kontaktu ekranu kabla, oraz obudowy złącza na
całym obwodzie kabla 360⁰.
W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie
złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą beznarzędziowych
modułów.
Moduł musi być zgodny ze standardem Keystone. Złącza IDC modułów powinny mieć możliwość podłączenia żył o
AWG 22-26. Niezbędnym elementem każdego modułu ma być plastikowa zaślepka montowana bezpośrednio na
module (nie w gnieździe) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami które mogą spowodować pogorszenie
parametrów transmisyjnych modułu.

2.5.35.8 Uwagi ogólne


Trasy kablowe - pionowe należy wykonać z trwałych elementów (drabinek) umożliwiających
przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabli na zakrętach. Rozmiary
(pojemność) kanałów kablowych należy dobrać uwzględniając maksymalną liczbę kabli zaprojektowanych
w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach
zakrętów – dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału
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kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras
kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 501742:2010/A1:2011 lub równoważnej dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku,
m.in. instalacji zasilającej i zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem.
Maksymalna długość kabla instalacyjnego skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
końcowego) nie może w żadnym przypadku przekroczyć 90 metrów.
Okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złącz i spawów od stanowiska roboczego do
panelu rozdzielczego.
Wszystkie cztery pary każdego kabla powinny być zakończone w pojedynczym module.
Wymaga się standardowej sekwencji połączeń T568A lub T568B.
Każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenie na dwóch końcach przy zakończonych modułach wg
przyjętego systemu numeracji.
Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz związane z nimi urządzenia powinny
być poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnośnych norm.
Każdy stelaż szafy powinien być podłączony do listwy uziemiającej zgodnie z wymogami norm.
Odpowiednie bariery ogniowe powinny być zastosowane dla kabli przechodzących przez ściany i
przegrody stanowiące rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieużywane szachty i piony technologiczne
powinny być zabezpieczone przed przenikaniem ognia.
Instalacja powinna być przeprowadzona w sposób profesjonalny używając do tego celu najlepszych
urządzeń i narzędzi oraz korzystając z instalatorskiego doświadczenia.
Wszystkie instalowane kable powinny być poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych, w rynienkach lub w kanałach instalacyjnych. Jeśli zastosowanie elementów ochronnych dla
medium transmisyjnego jest niemożliwe, pojedyncze kable mogą być formowane w wiązki, starannie
prowadzone, poprawnie osłonięte, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych do
konstrukcji nośnej budynku.
Okablowanie powinno być prowadzone w sposób uporządkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie używane opaski kablowe powinny być rzepowe i ręcznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie
ma zagięć i skręceń.
Wszystkie kable światłowodowe i miedziane powinny być instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Podczas układania kabli instalator powinien dbać o to, aby kabel nie był narażony na nacisk
i zagięcia.
Szczególną uwagę należy zachować przy układaniu kabli kat.6 i światłowodowych, aby zachować ich
promień gięcia zgodnie z wytycznymi producenta kabli. Kable kategorii 6 nie powinny mieć mniejszego
promienia zgięcia niż 8x średnica kabla podczas instalacji i 4x średnica kabla podczas eksploatacji, kable
światłowodowe nie powinny mieć promienia mniejszego niż 10x jego średnica.

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta.
Po zakończeniu prac instalację należy poddać pomiarom i badaniom sprawdzającym.
Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 lub równoważną.
Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010 lub
równoważną. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar
parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat
potwierdzający dokładność jego wskazań.
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Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności
wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX 5000).
W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent
Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu
pomiarowego.
W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami
krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy
przekazać inwestorowi.
Wymagane minimalne parametry testu dla kabli miedzianych:
 Wire Map – mapa połączeń,
 Length – długość,
 Propagation delay – opóźnienie propagacji,
 Delay skew – opóźnienie skrośne,
 NEXT – near end cross-talk,
 PSNEXT – Power sum next,
 ACR – attenuation to crosstalk ratio,
 PSACR – Power sum ACR,
 ELFEXT,
 PSELFEXT,
 Insertion loss – straty wtrąceniowe,
 Return loss – straty odbiciowe.
Okablowanie światłowodowe testować zgodnie z wymaganiami dla przewodów optycznych:
 test tłumienności i parametru Return loss zestawem OCTS o dokładności +/- 0.2dB lub lepszej z dwóch
stron każdego kabla, w dwóch oknach optycznych 850nm i 1300nm,
 pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.

2.5.36

Sprzęt, infrastruktura IT, oprogramowanie na potrzeby biurowe i ogólne

Wykonawca wykona przyłącze światłowodowe łączące Centrum Szyfrów Enigma z siecią Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego wg wytycznych z dokumentu: „Wytyczne do projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.2 z
dnia 20 marca 2017 r.”.

Należy dostarczyć sprzęt IT wraz z niezbędnym oprogramowaniem, konfiguracją, szkoleniem dla administratorów
i użytkowników zgodnie z opisem poniżej. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, wolny o wad, a w przypadku
sprzętu pracującego na ekspozycj i części strukturalnej sprzet musi być dostosowany do pracy 24/7.
Wdrożenie firewalli + switch:
 przygotowanie projektu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac
 dostawa, montaż firewalli, w szczególności:
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wykonanie instalacji oraz pełnej konfiguracji dostarczonych firewalli, w tym przeniesienie
funkcjonalności obecnie użytkowanego firewalla Zamawiającego oraz wdrożenie nowych
funkcjonalności zgodnie z zaleceniami Zamawiającego
o utworzenie infrastruktury w sposób zapewniający redundancję połączeń logicznych w ramach
dostarczonych elementów
o konfiguracja klastra firewalli HA wraz z monitoringiem dla poprawnego działania klastra oraz
minimalizacji przerwy w działaniu usług w przypadku HA failover
o wdrożenie inspekcji ruchu szyfrowanego. Konfiguracja CA w powiązaniu z Active Directory oraz
wygenerowanie certyfikatów z infrastruktury Zamawiającego na potrzeby inspekcji. Szkolenie w
zakresie konfiguracji urządzeń końcowych.
o wdrożenie autentykacji użytkowników SSO, integracja firewalli z usługami katalogowymi Active
Directory
o skonfigurowanie firewalla wraz z wydzieleniem VLAN-ów. Ruch w sieci LAN należy poddawać
inspekcji na klastrze firewalli
o konfiguracja klienckiego połączenia VPN wraz z integracją z usługami katalogowymi Active
Directory oraz szkolenie w zakresie konfiguracji urządzeń końcowych
o konfiguracja polityk dostępu do internetu oraz pomiędzy lokalnymi podsieciami zgodnie z
zaleceniami Zamawiającego
o konfiguracja polityk IPS, DDoS, Web filteringu, DLP, kontroli aplikacji dostosowanych do
środowiska Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
o wdrożenie redundantnego połączenia WAN. Rozkład ruchu do internetu musi następować
automatycznie w zależności od jakości połączeń
o konfiguracja przesyłania do analizy zagrożeń nieznanych
dostawa, montaż przełączników, w szczególności:
o skonfigurowanie przełącznikow wraz z wydzieleniem VLAN-ów itp.
o utworzenie infrastruktury w sposób zapewniający redundancję połączeń logicznych w ramach
dostarczonych elementów
wykonanie testów akceptacyjnych
wykonanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis oraz
konfiguracje urządzeń
zapewnienie szkolenia dla min. dwóch osób, które pozwoli na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz
praktycznych umiejętności niezbędnych w administrowaniu dostarczonymi urządzeniami
wsparcie powdrożeniowe przez okres 2 miesięcy po zakończeniu wdrożenia

Zadanie:
Prace wdrożeniowe - Montaż sprzętu
Montaż w szafie RACK serwerów
Montaż w szafie RACK macierzy
Montaż w szafie RACK UPS
Montaż w szafie RACK przełączników
Okablowanie nowo zamontowanego sprzętu
Prace wdrożeniowe - Konfiguracja serwerów klastra
Instalacja systemów operacyjnych
Aktualizacja oprogramowania serwerów
Instalacja i konfiguracja klastra Hyper-V
Testy wydajnościowe i poprawności działania systemu
Prace wdrożeniowe - Kontroler domeny AD
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Instalacja kontrolera domeny wraz z OS w ramach serwera fizycznego
Utworzenie maszyny wirtualnej wraz z OS oraz instalacja kontrolera domeny
Konfiguracja Active Directory, DNS, zestawienie repliki między DC
Wdrożenie struktury Active Directory wraz z użytkownikami
Ustawienie i konfiguracja polityk GPO
Testy poprawności działania domeny
Prace wdrożeniowe - Usługa WSUS
Utworzenie maszyny wirtualnej
Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego
Instalacja i konfiguracja roli WSUS
Prace wdrożeniowe - UPS
Opracowanie procedur zaniku zasilania
Uruchomienie i konfiguracja UPS w głównym CPD
Uruchomienie i konfiguracja UPS serwera kopii zapasowych i AD
Prace wdrożeniowe - Konfiguracja serwera backupu (maszyna fizyczna).
Instalacja OS aktualizacja firmware, konfiguracja aktualizacji, powiadomień sprzętowych
Prace wdrożeniowe - Bazowa konfiguracja poszczególnych elementów oprogramowania backupu w
szczególności:
- konfiguracja minimum jednego media serwera (zawierającego zasoby na które będzie wykonawany backup)
- konfiguracja repozytoriów, na które będą automatycznie ściągały się aktualizacje elementów serwera
backupu, i aktualizacje agentów backupu
- konfiguracja automatycznych aktualizacji serwera backupu i poszczególnych elementów aplikacji backupu
zgodnie z harmonogramem tygodniowym
- konfiguracja użytkowników i uprawnień (lokalnych i domenowych)
- konfiguracja ochrony serwera backupu przed działaniem ransomware
- konfiguracja podwójnej autentykacji (min. za pomocą wiadomości email)
- konfiguracja globalnej deduplikacji

Prace wdrożeniowe - Konfiguracja zadań serwera backupu:
- konfiguracja klastra Hyper-V dla wykonywania zadań oprogramowania backupu
- konfiguracja wykonywania kopii zapasowych (na poziomie odzyskiwania maszyn, elementów wspieranych
aplikacji, plików, konfiguracja kompresji, deduplikacji i retencji)
- opracowanie spójnego harmonogramu backupu dla całego środowiska
- konfiguracja zadań kopiowania backupu w lokalizacje zapasowe (backup copy)
- konfiguracja replikacji kluczowych maszyn wirtualnych
- konfiguracja DR środowiska backupu (całej konfiguracji w minimum dwie lokalizacje)
Prace wdrożeniowe - Uruchomienie i konfiguracja macierzy:
- aktualizacja oprogramowania
- konfiguracja interfejsów zarządzania
- konfiguracja użytkowników
- konfiguracja powiadomień
- podpięcie portów kontrolerów macierzy do serwerów klastra Hyper-V
- Konfiguracja przestrzeni dyskowej - pul dyskowych, wolumenów blokowych.
- Konfiguracja mapowania wolumenów do klastra Hyper-V
- zamontowanie wolumenów w klastrze Hyper-V
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Projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza, plan DR
Szkolenie

Przedmiot/usługa:

Opis:

Sztuk:
2
1

1
2

Host klastra
Macierz

Serwer 128Gb Ram 2x procesor, 2x SFP+ 2x FC16Gb +
WinSrv2016DC + 5Y
Macierz 4x 1.6Tb SSD 10x 2.4Tb 10k SAS 5Y

3

Serwer backup

Serwer 64Gb Ram, 2x240Gb SSD 8x10Tb Sata 2x SFP+
WinSrv2016Std 5y

1

4

Serwer AD Controller

Serwer 2x 1Tb Sata WinSrv2016Std 5y

1

5

Przełączniki

24G PoE+1-slot Switch LFT

3

6

Przełącznik akcesoria

2-port Stacking Module LFT

2

7

Przełącznik akcesoria

4SFP+ Module LFT

3

8

Przełącznik akcesoria

54VDC 1050W PS LFT

6

9

Przełącznik akcesoria
0.5m Stacking Cable LFT
Router
UTM
Wi-fi
10 Controller
Router UTM

1

11 WiFi AP

24

Access Point

2

Complete Backup & Recovery for Virtualized Environments,
12 Oprogramowanie backup Per Socket, Perpetual

4

Complete Backup & Recovery for Endpoints, Per User,
13 Oprogramowanie backup Perpetual

19

Support & Maintenance Subscription Notification of software
14 Oprogramowanie backup updates

5

15 UPS klaster

UPS 10000 + moduł + pdu + rack kit 2Y

1

16 UPS backup

UPS 3000 + rack kit 2Y

1

17 Antywirus Klient

Ochrona kliencka 5lat

19

18 Antywirus Server

Ochrona sewrwerowa 5lat

3

19 Monitor
20 Stacja robocza

Monitor 24 cali
Komputer typu All In One i7 16Gb 256 SSD Win 10 Home

4
15

21 Tablet

Tablet 11'' 512GB Wi-Fi

4

22 Notebook

Notebook i7-8565U W10P 512+1TB/16G/15,6

4

23 Stacja dokująca

stacja dokująca do notebooka

4

24 Usługi

Kompleksowe usługi wdrożeniowe

1

2.5.36.1 Host Klastra
Element konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne
Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi)
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Procesor

Liczba procesorów
Pamięć operacyjna

Sloty rozszerzeń

Dysk twardy

Kontroler

Interfejsy sieciowe

Dwa procesory ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon 4110 (2.1GHz/8core/11MB/85W) lub równoważne procesory ośmiordzeniowe, osiągający w
testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 11700 punktów [z dnia
2019-04-02]. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik
testu musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych,
mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.
Min. 2 procesory
Minimum 128 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB
każdy.
Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do
minimum 3TB.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.
Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM
2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość
slotu – bus width) pełnej wysokości (full height).
Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16
(prędkość slotu – bus width).
Zatoki dyskowe umożliwiające zainstalowanie do 8 dysków SFF typu Hot Swap,
SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski
typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz
możliwość zainstalowania 1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera
Zainstalowane minimum 2 dyski serwerowe hot plug klasy Enterprise 10K SFF
12G SAS (2.5in) o pojemności minimum 300GB każdy. Dyski muszą posiadać
możliwość wymiany w czasie pracy serwera oraz podlegać gwarancji
producenta serwera.
W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki
dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 11 zatok dyskowych
SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5” typu Hot Swap.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart zapewniających
minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane
rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera.
Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem
podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania,
zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy:
RAID 0/1/10/5/50/6/60.
Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający
obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem
bateryjnym.
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie
Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją WakeOn-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji
„Sloty rozszerzeń”.
Minimum 2 porty FC 16Gb
2 porty obsługujące prędkości 10Gb/s w standardzie SFP+.
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Karta graficzna
Porty

Zasilacz
Chłodzenie

Pamięć micro SD/FLASH
Napęd
Diagnostyka

Karta/moduł zarządzający

Opcja rozbudowy o dodatkowe 2 porty obsługujące prędkości 10/40 Gb/s
(możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 40Gb/s), przez
zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty
rozszerzeń”.
Zintegrowana karta graficzna
5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)
1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o:
- dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera
- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz
obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45
2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W.
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia
równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4
Zainstalowana karta pamięci micro SD/FLASH minimum 8GB.
Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW
Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający
uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary
sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzeń, temperaturze.
Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub
jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować
zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca
minimalną funkcjonalność:
 monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze,
wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski
(fizyczne i logiczne), karty sieciowe
 wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie
bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w
systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP
 dostęp do karty zarządzającej poprzez
dedykowany port RJ45 z tyłu serwera
przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej
serwera
dostęp do karty możliwy
z poziomu przeglądarki webowej (GUI)
z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System
Management Architecture for Server Hardware, Server
Management Command Line Protocol (SM CLP)
z poziomu skryptu (XML/Perl)
poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform
Management Interface)
 wbudowane narzędzia diagnostyczne
 zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego
 obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie
karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie
alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie
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Licencja
operacyjny

na

system

wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty
zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany
w konfiguracji, logowanie użytkowników
 przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP
(SNMP passthrough)
 obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)
 wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy
i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD,
CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów
 mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji
video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także
nagrywanie na żądanie
 funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny
port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji
zdarzeń i aktywności
 monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
 konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer
(capping)
 zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
 zarządzanie grupami serwerów, w tym:
tworzenie i konfiguracja grup serwerów
sterowanie zasilaniem (wł/wył)
ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)
aktualizacja oprogramowania (firmware)
wspólne wirtualne media dla grupy
 możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów
 autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)
 wsparcie dla Microsoft Active Directory
 obsługa SSL i SSH
 enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli
 wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API
 wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients
 możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP)
Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server
2016 Datacenter Core lub produkt równoważny.
Licencja musi umożliwiać uruchamianie dowolnej ilości maszyn wirtualnych
Windows Server lub równoważnych.
Program dostarczony musi być na nośniku CD/DVD/Pamięci Flash/USB lub
udostępniony drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej
zawierającej dane oprogramowanie. Licencja bez ograniczeń czasowych.
Licencja musi być dostosowana do ilości rdzeni dostarczanego serwera oraz
umożliwiać zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem
wsparcia technicznego (downgrade).
Warunki równoważności:
1. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.
2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie
operacyjnym.
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Wsparcie dla systemów
operacyjnych i systemów
wirtualizacyjnych

Wsparcie techniczne

Inne

3. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów
logicznych (wirtualnych).
4. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu
operacyjnego - co najmniej 4TB.
5. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery
Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i
redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników
producenta sprzętu.
6. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.
7. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active
Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2016.
8. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji
klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP
operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).
9. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.
10. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
11. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem
i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.
12. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z
uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active
Directory.
13. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.
14. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp
do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego
umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.
15. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek
systemu operacyjnego.
16. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu
operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w
dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów).
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 oraz 12 SP2
ClearOS
CentOS
VMware ESXi 6.0 U3
VMware ESXi 6.5 oraz U1
5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne
realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.
Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.
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2.5.36.2 Macierz

Cecha

Wymagania minimalne

Typ obudowy

Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokość
maksymalnie 2U.
Macierz musi udostępniać minimum 19.5 TiB przestrzeni użytkowej
zbudowanej w oparciu o minimum 10 dysków w technologii SAS i prędkości
obrotowej min. 10k obr/min. W ramach wymaganej minimalnej ilości dysków
wymagany jest poziom zabezpieczeń minimum RAID 5 i minimum jeden dysk
typu spare (10k SAS)
Macierz musi udostępniać minimum 2.9 TiB przestrzeni użytkowej
zbudowanej w oparciu o minimum 4 dyski w technologii SSD.
W ramach wymaganej minimalnej ilości dysków wymagany jest poziom
zabezpieczeń minimum RAID 5 i minimum jeden dysk typu spare (SSD)
Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy),
do co najmniej 192 dysków twardych.
Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i MDL SAS. Macierz musi umożliwiać
mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej
półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.
Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5
lub RAID50 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego
układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej
macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).
Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz
dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID.
Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie
active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci SAN (FC).
Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 6 GB pamięci
cache, 12 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w
oparciu o wydajną pamięć typu RAM.
Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy
kontrolerami dyskowymi.
Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą
zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania
bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.
Macierz rozbudowana o 800 GB pamięci cache dla odczytów oraz musi
umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum
8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje,
należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem.
Macierz musi posiadać, co najmniej dwa kontrolery active-active, każdy z
minimum 4 portami 16Gb FC
Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i
interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio
na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.

Przestrzeń dyskowa

Możliwość rozbudowy
Obsługa dysków

Sposób
danych

zabezpieczenia

Tryb pracy kontrolerów
macierzowych
Pamięć cache

Rozbudowa pamięci cache

Interfejsy
Zarządzanie
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Zarządzanie
dyskowymi oraz
logicznymi

grupami
dyskami

Thin Provisioning

Automatyczny Tiering

Wewnętrzne
migawkowe

kopie

Wewnętrzne kopie pełne

Migracja danych w obrębie
macierzy

Zdalna replikacja danych

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów
logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.
Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na
wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności
łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w
trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.
Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych
danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi
być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na
kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz w ramach rozwiązania musi zapewniać automatyczne przenoszenie
danych częściej używanych (gorących) pomiędzy poszczególnymi poziomami
wydajności grup dyskowych (minimum 3 poziomy tieringu dla poszczególnych
technologii dyskowych (SSD, SAS, NL SAS)).
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii
danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą
wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się
bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii.
Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany
danych na dysku źródłowym lub na jego kopii.
Macierz musi wspierać minimum 512 kopie migawkowe.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii
danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów
macierzowych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich
dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie
części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać
wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać
zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3
typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane
na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez
przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów.
Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy
z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie
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kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez
obciążania serwerów podłączonych do macierzy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
Podłączanie zewnętrznych
systemów operacyjnych

Redundancja

Dodatkowe wymagania

Gwarancja

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie
wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).
Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych:
Windows, Linux, VMware, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX. Macierz musi posiadać
wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster
Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów
operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na
ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów.
Dla
wymienionych
systemów
operacyjnych
należy
dostarczyć
oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia
poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej
liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych
możliwościach systemów operacyjnych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe
licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych
przez oferowane urządzenie.
Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby
brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja
komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
wentylatorów.
Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”,
a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.
Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania –
odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy
macierzy.
Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy
dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie
wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania
opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych)
połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy
wirtualizatorem macierzy dyskowych.
5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia
awarii przez 24 godziny na dobę.
Czas reakcji to kolejny dzień roboczy.
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz
aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz
oprogramowania wewnętrznego macierzy.

2.5.36.3 Serwer backup
Element konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne
Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami)
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Procesor

Liczba procesorów
Pamięć operacyjna

Sloty rozszerzeń

Dysk twardy

Procesor ośmiordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon 4108 (1.8GHz/8core/11MB/85W) lub równoważny procesory ośmiordzeniowy, osiągający w
testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 10600 punktów. W
przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być
opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych,
mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.
1 procesor
64 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy.
Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do
minimum 3TB.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.
Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM
6 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia kartami
sieciowymi, w tym min. 2 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej
wysokości (full height).
Możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe sloty PCI-Express generacji 3.
Serwer wyposażony w zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków
LFF 3,5” typu Hot Swap z opcją rozbudowy/rekonfiguracji serwera o
dodatkowe 4 dyski LFF 3,5” montowane w środku serwera („mid-plane”),
opcja rozbudowy/rekonfiguracji serwera o dodatkowe 3 dyski LFF 3,5”
montowane z tyłu lub możliwość zainstalowania 2 dysków SFF
SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart zapewniających
minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane
rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera.

Kontroler

Interfejsy sieciowe

Zainstalowane minimum dyski:
8x dysk serwerowy hot plug 10TB SATA 6G 7.2K LFF (3.5in)
2x dysk serwerowy 240GB SATA SSD 6G M.2 o współczynniku DWDP
minimum 3
Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z
mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku
zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący
poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60.
Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający
obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem
bateryjnym.
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie
Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją
Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych
w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Minimum 2 porty 10Gb/s SFP+
Opcja rozbudowy o dodatkowe 2 porty obsługujące prędkości 10/40 Gb/s
(możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 40Gb/s), przez
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Karta graficzna
Porty
Zasilacz
Chłodzenie

Pamięć micro SD/FLASH
Karta/moduł zarządzający

zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty
rozszerzeń”.
Zintegrowana karta graficzna
1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W.
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia
równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4
Zainstalowana karta pamięci micro SD/FLASH minimum 8GB.
Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera
lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona
powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze,
posiadająca minimalną funkcjonalność:
 monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze,
wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i
dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe
 wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie
bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w
systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP
 dostęp do karty zarządzającej poprzez
dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub
przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej
serwera
dostęp do karty możliwy
z poziomu przeglądarki webowej (GUI)
z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System
Management Architecture for Server Hardware, Server
Management Command Line Protocol (SM CLP)
z poziomu skryptu (XML/Perl)
poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform
Management Interface)
 wbudowane narzędzia diagnostyczne
 zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego
 obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie
karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie
alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie
 wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty
zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany
w konfiguracji, logowanie użytkowników
 przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP
(SNMP passthrough)
 obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)
 wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do
myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów
FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów
 mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji
video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także
nagrywanie na żądanie
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Licencja na system
operacyjny

funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny
port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji
zdarzeń i aktywności
 monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
 konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer
(capping)
 zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
 zarządzanie grupami serwerów, w tym:
tworzenie i konfiguracja grup serwerów
sterowanie zasilaniem (wł/wył)
ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)
aktualizacja oprogramowania (firmware)
wspólne wirtualne media dla grupy
 możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów
 autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)
 wsparcie dla Microsoft Active Directory
 obsługa SSL i SSH
 enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli
 wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API
 wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients
 możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP)
Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server
2016 Standard Core lub produkt równoważny.
Licencja musi umożliwiać uruchamianie 2 maszyn wirtualnych Windows
Server lub równoważnych.
Program dostarczony musi być na nośniku CD/DVD/Pamięci Flash/USB lub
udostępniony drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej
zawierającej dane oprogramowanie. Licencja bez ograniczeń czasowych.
Licencja musi być dostosowana do ilości rdzeni dostarczanego serwera oraz
umożliwiać zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem
wsparcia technicznego (downgrade).
Warunki równoważności:
1. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.
2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym
systemie operacyjnym.
3. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów
logicznych (wirtualnych).
4. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu
operacyjnego - co najmniej 4TB.
5. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery
Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i
redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników
producenta sprzętu.
6. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.
7. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active
Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2016.
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8. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji
klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów
DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).
9. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.
10. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
11. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z
uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active
Directory.
12. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z
uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active
Directory.
13. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.
14. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp
do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego
umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.
15. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek
systemu operacyjnego.
16. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu
operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w
dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów).

Wsparcie dla systemów
operacyjnych i systemów
wirtualizacyjnych

Wsparcie techniczne

Inne

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 oraz 12 SP2
ClearOS
CentOS
VMware ESXi 6.0 U3
VMware ESXi 6.5 oraz U1
5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie
techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.
Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.

2.5.36.4 Serwer AD Controller

Element konfiguracji
Obudowa

Wymagania minimalne
Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami)
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Procesor

Liczba procesorów
Pamięć operacyjna
Dysk twardy
Interfejsy sieciowe
Karta graficzna
Porty
Licencja na system
operacyjny

Procesor czterordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon E2124 (3.3GHz/4core/8MB) lub równoważny procesory czterordzeniowy, osiągający w
testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 9700 punktów. W
przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być
opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net
1 procesor
8 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w module o pojemności 8GB.
Zainstalowane minimum dyski:
2x dysk serwerowy hot plug 1TB SATA
Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją
Wake-On-LAN
Zintegrowana karta graficzna
Min 1x VGA
Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows Server
2016 Standard Core lub produkt równoważny.
Licencja musi umożliwiać uruchamianie 2 maszyn wirtualnych Windows
Server lub równoważnych.
Program dostarczony musi być na nośniku CD/DVD/Pamięci Flash/USB lub
udostępniony drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej
zawierającej dane oprogramowanie. Licencja bez ograniczeń czasowych.
Licencja musi być dostosowana do ilości rdzeni dostarczanego serwera oraz
umożliwiać zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem
wsparcia technicznego („downgrade).
Warunki równoważności:
1. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.
2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym
systemie operacyjnym.
3. Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów
logicznych (wirtualnych).
4. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu
operacyjnego - co najmniej 4TB.
5. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery
Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i
redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników
producenta sprzętu.
6. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.
7. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active
Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2016.
8. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji
klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów
DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).
9. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.
10. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
11. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z
uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active
Directory.
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12. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z
uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active
Directory.
13. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.
14. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp
do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego
umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.
15. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek
systemu operacyjnego.
16. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu
operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w
dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów).
Wsparcie techniczne

Inne

5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie
techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.
Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

2.5.36.5 Przełączniki
Przełączniki Stackowalne – 2 szt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co najmniej 24 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu PoE+
(802.3at)
Minimum 4 porty 10Gb SFP+. Dla zwiększenia niezawodności porty SFP+ powinny być umieszczone na
module pozwalającym na ich wymianę. Dla zapewnienia przyszłej rozbudowy, musi być dostępny
wymienny moduł zapewniający co najmniej jeden port 40Gb/s QSFP+ lub QSFP28
Minimum 2 dedykowane porty stackujące (niezależne od portów SFP+), pozwalające na połączenie w stos
minimum 9 przełączników. Agregowana prędkość magistrali stackującej nie może być mniejsza niż
100Gb/s. Stos musi być widoczny jako jedno urządzenie (wspólne zarządzanie z jednej linii komend,
analogiczne do przełącznika modularnego). Dopuszcza się rozwiązanie, w którym porty stackujące
dostępne są w postaci opcjonalnego modułu (niezależnego od modułów 10Gb i 40Gb opisanych w
punkcie 2), który jednak musi być dostępny w chwili składania oferty i zaoferowany. Do przełącznika musi
być dołączony kabel służący do połączenia w stos o długości co najmniej 50cm.
Przepustowość: minimum 128 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach
przełącznika), nie licząc magistrali stackującej
Wydajność: minimum 95 Mp/s
Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji
Obsługa ramek Jumbo
Minimum 4GB pamięci stałej typu Flash, minimum 1GB pamięci RAM
Minimum 12MB bufora pakietów
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10. Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika, automatyczne
konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć VLAN, CoS, budżet mocy PoE,
priorytet PoE)
11. Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów
liniowych
12. Port USB
13. Dwa, modularne, wewnętrzne zasilacze prądu zmiennego. Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania –
zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco.
14. Zasilacze powinny zapewniać budżet mocy PoE na poziomie co najmniej 1050 W z pełną redundancją
15. Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF
16. Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3
17. Obsługa protokołu VRRP
18. Wielkość tablicy rutingu: minimum 10000 wpisów dla IPv4, 5000 wpisów dla IPv6
19. IGMPv1/v2/v3 Snooping; MLDv1/v2 Snooping, PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode
20. Obsługa VXLAN
21. Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
22. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN
23. Funkcja Root Guard oraz BPDU protection
24. Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie
25. Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping
26. Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI
27. Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie
28. Funkcja mirroringu portów
29. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
30. Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x
31. Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
32. RADIUS Accounting
33. Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3
34. OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o
ciąg tablic.
35. Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do
przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres
IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)
36. Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.
37. Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania
w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow.
38. Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
39. Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne) (RS-232 i USB), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
40. Obsługa Syslog
41. Obsługa SNTPv4 lub NTP
42. Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku
43. Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku,
możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej
44. Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego
45. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD),
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego
46. Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C
47. Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 50 cm
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48. Przełączniki muszą mieć możliwość stakowania za pomocą dedykowanych do danego modelu modułów
stakujących które nie zmniejszają ilości portów przełącznika, w tym portów SFP/SFP+, przełączniki muszą
być wyposażone w oryginalny przewód stakujący o długości minimum 1m.
49. Minimum 8 letnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze
i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po
zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania
urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od
zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń
gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany
serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

Przełącznik – 1 szt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Co najmniej 24 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu PoE+
(802.3at)
Minimum 4 porty 10Gb SFP+. Dla zwiększenia niezawodności porty SFP+ powinny być umieszczone na
module pozwalającym na ich wymianę. Dla zapewnienia przyszłej rozbudowy, musi być dostępny
wymienny moduł zapewniający co najmniej jeden port 40Gb/s QSFP+ lub QSFP28
Minimum 2 dedykowane porty stackujące (niezależne od portów SFP+), pozwalające na połączenie w stos
minimum 9 przełączników. Agregowana prędkość magistrali stackującej nie może być mniejsza niż
100Gb/s. Stos musi być widoczny jako jedno urządzenie (wspólne zarządzanie z jednej linii komend,
analogiczne do przełącznika modularnego). Dopuszcza się rozwiązanie, w którym porty stackujące
dostępne są w postaci opcjonalnego modułu (niezależnego od modułów 10Gb i 40Gb opisanych w
punkcie 2), który jednak musi być dostępny w chwili składania oferty i zaoferowany. Do przełącznika musi
być dołączony kabel służący do połączenia w stos o długości co najmniej 50cm.
Przepustowość: minimum 128 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach
przełącznika), nie licząc magistrali stackującej
Wydajność: minimum 95 Mp/s
Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji
Obsługa ramek Jumbo
Minimum 4GB pamięci stałej typu Flash, minimum 1GB pamięci RAM
Minimum 12MB bufora pakietów
Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika, automatyczne
konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć VLAN, CoS, budżet mocy PoE,
priorytet PoE)
Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów
liniowych
Port USB
Dwa, modularne, wewnętrzne zasilacze prądu zmiennego. Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania –
zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco.
Zasilacze powinny zapewniać budżet mocy PoE na poziomie co najmniej 1050 W z pełną redundancją
Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF
Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3
Obsługa protokołu VRRP
Wielkość tablicy rutingu: minimum 10000 wpisów dla IPv4, 5000 wpisów dla IPv6
IGMPv1/v2/v3 Snooping; MLDv1/v2 Snooping, PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode
Obsługa VXLAN
Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Funkcja Root Guard oraz BPDU protection
Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie
Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie
Funkcja mirroringu portów
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x
Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
RADIUS Accounting
Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3
OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o
ciąg tablic.
Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do
przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres
IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)
Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.
Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania
w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow.
Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne) (RS-232 i USB), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Obsługa Syslog
Obsługa SNTPv4 lub NTP
Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku
Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku,
możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej
Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego
Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD),
Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego
Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C
Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 50 cm
Minimum 8 letnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze
i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po
zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania
urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie technicznego (niezależnego od
zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez okres co najmniej 8 lat. Całość świadczeń
gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany
serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

2.5.36.6 Router UTM Wi-fi Controller
1. Minimalne Wymagania Ogólne
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i
bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład
systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub
komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji
programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym
systemem operacyjnym.
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System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT,
transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2
oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus,
IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 9 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
 Firewall.
 Ochrony w warstwie aplikacji.
 Protokołów routingu dynamicznego.
2.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć
możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja
synchronizacji sesji firewall.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń
oraz łączy sieciowych.
3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
4. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć
możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

3.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:
 20 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
 2 gniazdami SFP 1 Gbps.
2. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające
podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
3. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów
wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
4. System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 480 GB.
5. System musi być wyposażony w zasilanie AC.

4.

Parametry wydajnościowe:
1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30.000 nowych połączeń
na sekundę.
2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 7.4 Gbps dla pakietów 512 B.
3. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 4.4 Gbps dla pakietów 64 B.
4. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1 Gbps.
5. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej
niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 4 Gbps.
6. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w
ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 500 Mbps.
7. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control,
Antywirus - minimum 250 Mbps.
8. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 130
Mbps.

5. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:
W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być
zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
Kontrola Aplikacji.
Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
Kontrola stron WWW.
Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W
ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe,
które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń
VPN typu client-to-site.
11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
12. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.
6. Polityki, Firewall
System Firewall musi umożliwiać tworzenie list kontroli dostępu realizowanych bezstanowo przed funkcją FW.
1. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub
zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
2. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:
 Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
 Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.
3. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN,
WAN.
7.

Połączenia VPN
1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
 Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
 Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode
(GCM).
 Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
 Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania
tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
 Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
 Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
 Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
 Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem
przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML
5.0.
 Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego
klienta.

8.

Routing i obsługa łączy WAN
1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:
 Routingu statycznego.
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 Policy Based Routingu.
· Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.
2. System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub
dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.
9.

Zarządzanie pasmem
1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej
ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

10. Kontrola Antywirusowa
1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów
działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
3. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu
operacyjnego Android).
11. Ochrona przed atakami
1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w
protokołach sieciowych.
2. Ochrana przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
3. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie,
zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
4. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
5. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed:
CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości
parametrów URL, Cookies.
7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.
12. Kontrola aplikacji
1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów,
nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2100 sygnatur i być aktualizowana automatycznie,
zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod
względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy,
P2P.
5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.
13. Kontrola WWW
1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL
pogrupowanych w kategorie tematyczne.
2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak:
malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy
avoidance.
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3.
4.
5.

6.

Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy
dla adresów URL.
System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o
określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które
użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.
Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych
akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

14. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji
1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
 Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
 Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
 Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy
integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
15. Zarządzanie
1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem
protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami
centralnego zarządzania i monitorowania.
2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
3. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu
administracyjnego.
4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3
oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent
udostępnia dokumentację.
6. System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu
pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
16. Logowanie
1. System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w
chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i
raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub
programowej.
2. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o
zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie
pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów
logowania.
3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa
oferowanego systemu.
4. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
17. Certyfikaty
Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:
 ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.
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ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS.
ICSA dla funkcji IPSec VPN.
ICSA dla funkcji SSL VPN.

18. Serwisy i licencje
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz
funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:
a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej
dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów
IP/domen.
19. Gwarancja oraz wsparcie
1. Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min 60 miesięcy,
polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu
producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w
trybie 24x7.
Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS
1.
2.

System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz
dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym
Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w
zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w
trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7.

2.5.36.7 Wi-FI Access Point
1. Wymagania Ogólne
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i
bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład
systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub
komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji
programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym
systemem operacyjnym.
System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT,
transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2
oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus,
IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 9 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
 Firewall.
 Ochrony w warstwie aplikacji.
 Protokołów routingu dynamicznego.
2.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 105 z 284

5.

6.
7.
8.

W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć
możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja
synchronizacji sesji firewall.
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń
oraz łączy sieciowych.
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć
możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

3.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
6. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:
 20 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
 2 gniazdami SFP 1 Gbps.
7. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające
podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
8. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów
wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
9. System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 480 GB.
10. System musi być wyposażony w zasilanie AC.

4.

Parametry wydajnościowe:
9. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30.000 nowych połączeń
na sekundę.
10. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 7.4 Gbps dla pakietów 512 B.
11. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 4.4 Gbps dla pakietów 64 B.
12. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1 Gbps.
13. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej
niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 4 Gbps.
14. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w
ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 500 Mbps.
15. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control,
Antywirus - minimum 250 Mbps.
16. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 130
Mbps.

5. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:
W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być
zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
13. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
14. Kontrola Aplikacji.
15. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
16. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
17. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
18. Kontrola stron WWW.
19. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.
20. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
21. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
22. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W
ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe,
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które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń
VPN typu client-to-site.
23. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
24. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH.
6. Polityki, Firewall
System Firewall musi umożliwiać tworzenie list kontroli dostępu realizowanych bezstanowo przed funkcją FW.
4. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub
zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
5. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:
 Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
 Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.
6. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN,
WAN.
7.

Połączenia VPN
3. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
 Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
 Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode
(GCM).
 Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
 Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania
tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
 Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
 Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
 Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
4. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
 Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem
przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML
5.0.
 Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego
klienta.

8.

Routing i obsługa łączy WAN
3. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:
 Routingu statycznego.
 Policy Based Routingu.
· Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.
4. System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub
dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN.
9.

Zarządzanie pasmem
4. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej
ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
5. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
6. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
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10. Kontrola Antywirusowa
4. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów
działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
5. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
6. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu
operacyjnego Android).
11. Ochrona przed atakami
8. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w
protokołach sieciowych.
9. Ochrana przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
10. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie,
zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
11. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
12. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
13. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed:
CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości
parametrów URL, Cookies.
14. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.
12. Kontrola aplikacji
6. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów,
nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
7. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2100 sygnatur i być aktualizowana automatycznie,
zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
8. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod
względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
9. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy,
P2P.
10. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.
13. Kontrola WWW
7. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL
pogrupowanych w kategorie tematyczne.
8. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak:
malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy
avoidance.
9. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
10. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy
dla adresów URL.
11. System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o
określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które
użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii.
12. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych
akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
14. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji
4. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
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5.
6.

Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy
integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

15. Zarządzanie
7. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem
protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami
centralnego zarządzania i monitorowania.
8. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
9. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu
administracyjnego.
10. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3
oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
11. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent
udostępnia dokumentację.
12. System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu
pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
16. Logowanie
5. System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w
chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i
raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub
programowej.
6. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o
zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie
pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów
logowania.
7. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa
oferowanego systemu.
8. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
17. Certyfikaty
Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:
 ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.
 ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS.
 ICSA dla funkcji IPSec VPN.
 ICSA dla funkcji SSL VPN.
18. Serwisy i licencje
W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz
funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:
a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej
dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów
IP/domen.
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19. Gwarancja oraz wsparcie
2. Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy,
polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu
producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w
trybie 24x7.
Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS
3.
4.





System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz
dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym
Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w
zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w
trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7.
Oferent winien przedłożyć dokumenty:
Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o
gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony
internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).
Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.

2.5.36.8 Oprogramowanie do backupu
Rozwiązanie zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli.
Nie dopuszcza się rozwiązań pochodzących od różnych producentów, a co za tym idzie nie całkowicie
niezintegrowanych pomiędzy sobą wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy
konfiguracji.
Zamawiający rozumie archiwizację danych jako proces przenoszenia zasobów plikowych lub pocztowych do
archiwum (repozytorium dyskowe lub taśmowe) z pozostawieniem skrótów lub bez ich pozostawiania.
Jeśli przy danym punkcie wymogu występuje informacja „jako opcja” oznacza to, iż zaproponowany system
posiada daną funkcjonalność, a jej uruchomienie może wymagać zakupu dodatkowych licencji – Zamawiający nie
oczekuje oferty na nią a jedynie chce mieć możliwość w przyszłości rozbudowy o tę funkcjonalność.
W celu weryfikacji funkcjonalności oferowanych przez proponowany system, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania do przeprowadzenia wybranych testów funkcjonalnych potwierdzających zadeklarowane
funkcjonalności w ciągu 5 dni od daty wezwania. W razie odmowy przeprowadzenia testów lub ich wynik
negatywny - pozwala Zamawiającemu odrzucić proponowaną ofertę bez podania przyczyny.
Wymogi podstawowe
1. Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny
oraz klient), taka architektura pozwoli na elastyczną skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę
przyrostu danych.
2. Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod
konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest, aby
funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od
konkretnego typu czy producenta urządzenia.
3. Jeśli system korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić
całość oferty, z tym, iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na
serwerze fizyczny (minimum 2xCPU po 8 core), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w
środowisku Vmware i Hyper-V.
4. Licencje muszą pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania wysokodostępnego z
czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut. Jeśli do stworzenia takowego rozwiązania potrzebne są
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5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

licencje replikacyjne, klastrowe, współdzielona przestrzeń dyskowa to muszą zostać zaoferowane.
Zamawiający udostępni jedynie licencje na system operacyjny Windows Standard 2016 w jednej sztuce.
Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji.
Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z centralnego
serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę
cache dla wszystkich binarii klienckich
System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego
tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów.
System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być
częścią oprogramowania
Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla
transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie
System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania długoterminowego.
Składowane dane na taśmach muszą być w formie nie zdeduplikowanej (nawodnione) po to by była
możliwość odtwarzania ich bezpośrednio, a więc bez konieczności pośrednictwa dysków, buforów czy
importu
System musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, backup laptopów)
z jednej konsoli administracyjnej oraz także z konsoli webowej
Dla zarządzania systemem musi być dostępna konsola administracyjna uruchamiana poprzez
przeglądarkę internetową (minimum Internet Explorer) – w pełni funkcjonalne zarzadzanie systemem
poprzez interface webowy
Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem
zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ
Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja tego typu
transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN
System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja.
Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu
tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na
dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi
umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 200 TB (rozbudowa do tej wielkości
może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej).
Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych systemów
operacyjnych: Windows, Linux, Unix i Macintosh
Globalna deduplikacja – system musi oferować deduplikację globalną co oznacza, iż niezależnie z jakich
klientów dane będą deduplikowane (serwery fizyczne, hosty wirtualne, bazy i aplikację) – deduplikacja
musi opierać się na jednej centralnej bazie dedupplikacyjnej
Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów
programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z
dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji
danych.
Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy czym
wielkość bloku nie może być większa niż 128KB.
System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z
backupu czy archiwizacji.
System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie
unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). A więc replikacja
danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być
realizowana i zarządzana z poziomu systemu.
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23. Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii danych
nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny producent
macierzy/półki dyskowej
24. System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na
dwóch serwerach) w taki sposób, aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości
deduplikacji i odtwarzania danych
25. System musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy baza
deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdeduplikowanych danych nie
wykorzystuje bazę deduplikacyjną.
26. Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być zainstalowane
minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu.
27. System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to Active Directory, a więc
tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie
potrzebuje wykonywać następnego logowania, aby zarządzać systemem poprzez konsolę administracyjną
28. System musi zapewniać zintegrowane logowanie dla użytkownika końcowego poprzez tzw. social media
(minimum poprzez Google)
29. System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Z
tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów,
przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD.
30. System musi pozwalać na zarządzanie z poprzez „cmd” z tym, że uruchomienie jakiejkolwiek
komendy/polecenia musi zostać poprzedzone koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu,
funkcjonalność musi dotyczyć dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na
konieczności instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np. SSH.
31. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na certyfikatach
32. System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, to znaczy, że
administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich
właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna nie tylko dla danych z laptopów/desktopów, ale i dla
serwerów (także dla danych plikowych i bazodanowych)
33. System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji administratora – do
uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko logowanie, ale i dodatkowy
tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez mail
34. Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish, AES) także
dla danych deduplikowanych na kliencie systemu.
35. Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na
kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem
backupowym a serwerem
36. System musi wspierać mechanizm szyfrowania danych na napędach taśmowych LTO
37. System musi pozwalać na ustawianie haseł dostępu do nośników tzw: media password
38. System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy
szyfrującym – minimum dla safenet
39. System musi umożliwiać składowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta oprogramowania,
funkcjonalność ta musi być w cenie produktu i pozwalać na automatyczne składowanie kopii bazy
40. System musi mieć wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem
(Ransomware), minimum to:
 Zabezpieczenie ścieżek dostępu do danych składowanych (kopii backupowych) na dyskach –
tylko procesy systemu mogą zapisywać i modyfikować dane
 Monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach za pomocą np. metody: Honeypot
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51.
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55.
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57.

Monitorowanie dużych aktywności na serwerach plikowych i desktopach, monitorowanie musi
odbywać się nie rzadziej, niż co 5 minut i każdy niestandardowy wynik jest automatycznie
wysyłany w postaci alertu lub notyfikacji
System musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email.
System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw
dostępnych raportów to:
 Raport zmian/wzrostu środowiska systemu
 Raport wykorzystania licencji
 Raport wykonanych zadań backupowych
System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do wybranych
użytkowników poprzez mail
System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie minimum: PDF, HTML i
CSV
System musi pozwalać na definiowanie alertów per zadanie backupowe lub zadanie odtwarzania danych
przy spełnieniu minimum kryteriów:
 Czas zadania dłuższy niż zadany
 Ilość danych większa niż ….
 Ilość danych mniejsza niż ….
 Ilość nie zbackupowanych plików większa niż
 Ilość nie zbackupowanych plików większa niż …%
 Wielkość backupowanych danych większa niż …
Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez mail.
Raport spełnienia wymogów SLA dla parametrów:
 Ilości dodatkowych kopii backupowych
 RTO
 RPO
System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych.
System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline
copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe urządzenia
przechowywania danych.
System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi
strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym, iż agent systemu równolegle czyta różne obszary
danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na
dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych:
backup plikowy, bazodanowy
Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje na
kliencie czy na serwerze systemu
System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym
– tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez pośrednictwa dysków
Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz
syntetycznego.
System musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż agent buduje własną
bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu całych plików tylko
zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając backup. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla
backupu danych plikowych.
System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN, możliwość
wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji.
System ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych.
System ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz.
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58. System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy indeksowania
pełnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane backupowane i
archiwizowane.
59. System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii.
60. System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore dla odtwarzania systemu
po awarii, wsparcie musi być dostępne dla systemów:

Windows: 2016/2012/2008/2003/10/8.1/8/7/Vista/XP
 Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu
 Unix: AIX/Solaris
 OpenVMS
61. System musi umożliwiać (jako opcja) integrację z mechanizmami kopii migawkowych czołowych
producentów pamięci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp, EMC, IBM, Pure Storage, Nimble
Storage, Tintri, Kaminario, z tym, że takowy backup sterowany przez system a wykonywany przez daną
macierz dyskową musi być dostępny nie tylko dla zasobów plikowych ale i aplikacji.
62. Dla producentów: NetApp, EMC i HDS system musi (jako opcja) umożliwiać nie tylko integrację z
mechanizmami tworzenia kopii migawkowych (tzw. Snapshot) ale musi integrować się także z
mechanizmami replikacyjnymi, a więc sterować replikami wykonywanymi przez macierze
63. System musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia dyskowe i taśmowe
64. System powinien umożliwiać (jako opcja) obsługę urządzeń składowania danych w chmurze, minimum:
Azure, Amazon
65. System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami operacyjnymi np.
odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows
66. System musi pozwalać na odtwarzanie tylko samych uprawnień do plików
67. System musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL)
68. System (jako opcja) powinien umożliwiać analizę logów z systemów zewnętrznych, na bazie
zdefiniowanych kryterii powinien generować alarmy lub akcje. Minimalne wsparcie to: Windows Event
Log.
69. Możliwość odtwarzania (jako opcja) i backupu danych poprzez protokół NFS
70. System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików na platformie Windows
i Linux
71. System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix
72. System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe, Debian, Fedora,
Gentoo, Mandriva, Oracle Linux, Red Flag Linux, Scientific Linux, Ubuntu, Slackware
73. System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Unix, minimum: AIX, FreeBSD, HP-UX, Solaris
74. System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie, z tym, iż musi posiadać mechanizm
definiowania konta użytkownika na którym te skrypty byłyby uruchamiane. Mechanizm ten musi być
centralnie zarządzany poprzez konsolę administracyjną. Niedopuszczalna jest konieczność np. zmiany
konta serwisowego dla danego agenta – konta serwisowe muszą być centralnie definiowane i zarządzane.
75. System musi wspierać czołowe rozwiązania wirtualizacyjne: VMware, Hyper-V, Citrix Xen, RHEV,
OracleVM, Docker, OpenStack, Huawei FusionCompute, Nutanix Acropolis. To znaczy musi posiadać
dedykowanego agenta do backupu minimum całej maszyny wirtualnej bez konieczności instalowania
agenta wewnątrz maszyny.
76. System musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.0, 6.0.1, 6.5,
6.7 poprzez integrację z vStorage API – backup i odtwarzanie danych musi być mozliwe nie tylko poprzez
sieć LAN, ale i SAN
77. System musi wspierać środowisko Xen: Citrix XenServer 6.0, 6.1, 6.2, 6.5
78. System musi wspierać środowisko Hyper-V dla:
 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 Microsoft Windows Server 2012
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Microsoft Hyper-V Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition)
Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition)
Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition)
Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition)
System w kontekście platform VMware i Hyper-V - w przypadku kopii pliku maszyny wirtualnej musi
wspierać granularne odtwarzanie pojedynczych plików.
System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn
wirtualnych.
System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez
oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum dla Vmware.
System musi umożliwiać odtworzenie zbackup’owanej maszyny wirtualnej VMware na środowisko HyperV.
System musi umożliwiać rozbudowę o moduł do zarządzania cyklem życia maszyn wirtualnych (włącznie
z możliwością archiwizacji maszyn) co najmniej dla VMware.
System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware i Hyper-V
System musi umożliwiać (jako opcja) konwersję maszyny wirtualnej do chmury minimalne wsparcia to:
Vmware to Azure, Vmware to AWS
Możliwość (jako opcja) synchronizacji maszyn wirtualnych Vmware do środowiska Amazon, Azure
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress, Oracle, Informix na
dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez dedykowanego agenta
bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z
agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego celem zapisu na dany nośnik.
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2,
Informix konfiguracja agenta nie może powodować konieczności tworzenia skryptów uruchamianych po
stronie klienta niezależnie czy jest to serwer fizyczny czy wirtualny. Brak skryptów musi dotyczyć
dowolnych typów backupów: backup automatyczny uruchamiany poprzez harmonogram, backup
manualny.
Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2, Informix) musi
odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności konfigurowania skryptów
Konfiguracja agentów backupowych dla: MS SQL, Oracle, mySQL musi odbywać się poprzez interface
graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobów do backupu (np. dodanie nowej bazy) nie może powodować
konieczności modyfikacji skryptów czy to dla backupów planowanych czy wykonywanych na żądanie
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie odzyskania
pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników
System musi umożliwiać odtwarzanie backupu wykonywanego online dedykowanym agentem, do pliku
celem późniejszego odtwarzania bez udziały systemu. Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla
MS SQL, Oracle i Exchange
System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco aplikacji MS Exchange a następnie odzyskania
pojedynczych wiadomości.
System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL,
Informix, MS SQL
Dla minimum mySQL i PostgresSQL musi istnieć mechanizm backupu z wykorzystaniem mechanizmu
backupu blokowego
Automatyczny backup logów transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent wolnego miejsca na
systemie plikowym, minimum dla: Oracle, SQL, Notes, SAP/Oracle
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97. Dla MS SQL możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować i odtwarzać bazy
bezpośrednio z konsoli Management Studio
98. Wsparcie dla backupu online dla minimum MS SQL Server 2016/2014/2012/2008/2005
99. Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL na platformie Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL
100. Możliwość (jako opcja) archiwizacji danych z baz Oracle do plików XML
101. Odtwarzanie baz SAP opartej na silniku Oracle do pliku, a więc odtwarzanie backupu online na dysk (tzw.
application free restore)
102. Dedykowani agenci (jako opcja) do backupu systemów Big Data: Hadoop, Greenplum, GPFS
103. Możliwość integracji kopii migawkowych dla backupu konsystentnego aplikacji i baz danych minimum:
Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, mySQL, Oracle – zarządzanie kopiami migawkowymi musi odbywać
się z konsoli administracyjnej systemu backupowego a integracja zarządzania nie może odbywać się na
bazie skryptów
104. Możliwość backupu i odtwarzania (jako opcja) dokumentów dla Office 365
105. System musi zapewniać (jako opcja) backup laptopów i desktopów – funkcjonalność ta musi być w pełni
zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama deduplikacja) o
funkcjonalnościach:
 System musi umożliwiać backup laptopów czy desktopów z systemami Windows, Linux i Macintosh
 Dostęp do danych zbackupowanych z laptopów czy desktopów musi być możliwy z urządzeń mobilnych
poprzez dedykowanego klienta minimum dla IOS i Android
 Dla backupu laptopów i desktopów system backupowy musi oferować dedykowanego agenta, który
pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było wykonane w przedziale czasowym bez podawania
konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach
stacji/laptopa.
 System musi zapewniać współdzielenie plików pochodzących z backupu laptopów i destopów z
użytkownikami z domeny AD oraz z użytkownikami spoza domeny.
 System musi oferować możliwość synchronizacji wybranego katalogu/foldera z stacji roboczej celem
automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup ciągły)
 Każdy użytkownik desktopa czy laptopa musi posiadać możliwość zarządzania własnymi danymi,
minimalna oczekiwana funkcjonalność to:
 Odtwarzanie własnych danych
 Uruchomienie backupu
 Wstrzymanie backupu
 Możliwość zdefiniowania innego okna backupowego
 Możliwość monitorowania postępu działania zadania
 Możliwość przeglądania danych z stacji roboczej czy laptopa poprzez dedykowanego klienta dla urządzeń
mobilnych, a więc użytkownik posiadając jedynie urządzenie mobilne może nie tylko odczytywać dane z
backupowej kopii, ale także przeglądać dane na stacji roboczej nawet w momencie, gdy jest poza siedzibą
firmy – korzysta jedynie z dostępu do internetu (do przeglądania danych nie jest potrzebne żadne
dodatkowe połączenie VPN)
 Zabezpieczenie przed kradzieżą, system musi posiadać możliwość zdalnego zaszyfrowania danych w
przypadku kradzieży laptopa, to znaczy, iż w przypadku utraty urządzenia administrator lub użytkownik
włącza opcję szyfrującą i jeśli urządzenie pojawi się w sieci wtenczas automatycznie dane zostaną
zaszyfrowane
 Możliwość archiwizowania danych plikowych na stacji roboczej: jeśli dane pliki spełniają kryteria
archiwizacyjne to dany pliki zostaje skasowany albo zamieniony na skrót (stub)
106. System musi posiadać funkcjonalności archiwizacyjne (archiwizacja plikowa) takie jak:
 Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi kryteriami danych z
systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe. Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie
ilości danych na systemach produkcyjnych.
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Oprogramowanie musi obsługiwać strategię wielowarstwowego aktywnego archiwum. Na przykład,
umożliwiać przenoszenie zarchiwizowanych plików pomiędzy różnorodnymi urządzeniami pamięci
masowej, w sposób zautomatyzowany przez politykę do wykonania krótko-, średnio- i
długoterminowe okresów retencji, przy zachowaniu przejrzystego jedno- krokowego odzyskiwania
dla użytkowników końcowych.
 Oprogramowanie musi być zintegrowane z modułem do tworzenie kopii zapasowych w celu redukcji
czasu okien backupowych przy zabezpieczaniu dużej ilości danych.
 Oprogramowanie musi wspierać proces archiwizacji bezpośrednio na taśmy.
 Oprogramowanie musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na poziomie bloków w
celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie musi umożliwiać globalną
deduplikację dla archiwizacji i kopii zapasowych w celu minimalizowania zużycia pamięci masowej.
 Oprogramowanie musi zapewniać przezroczysty dostęp użytkowników do danych archiwalnych
poprzez mechanizm skrótów
107. System musi (jako opcja) umożliwiać rozbudowę o archiwizację poczty (minimum Exchange), archiwizacja
poczty musi umożliwiać archiwizowanie maili z skrzynek pocztowych oraz archiwizowanie ruchu
pocztowego (journaling)
108. Oprogramowanie musi umożliwiać (jako opcja) raportowanie wszystkich zadań archiwizacyjnych i
odtworzeniowych dla celów zgodności z przepisami/normami bezpieczeństwa (compliance).
109. System musi umożliwiać (jako opcja) pełnokontekstowe indeksowania treści danych dla wybranych typów
plików, indeksacja musi odbywać się dla danych znajdujących się już w systemie.
110. System musi umożliwiać (jako opcja) przeprowadzanie wielu wyszukiwań (eDiscovery) i zbierać wszystkie
wyniki w jednej lokalizacji.
111. System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) oparty o czas i
cykle. Oznacza to iż kopia backupowa jest przechowywana w repozytorium przez określony czas (np.
tydzień, miesiąc, rok….) a jej automatyczne skasowanie jest wykonane jeśli spełniony jest jednocześnie
warunek ilości cykli a więc ilość backupów typu pełnego lub backupów syntetycznych znajdujących się w
systemie
Wymogi dla licencjonowania
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Sposób licencjonowania dla systemu musi opierać się na ilości serwerów/hostów – dla serwerów
fizycznych, a dla środowisk wirtualnych na ilości maszyn wirtualnych lub fizycznych CPU wirtualizatorów
podlegających zabezpieczeniu. Niedopuszczalne jest, aby licencjonowanie było zależne od ilości danych
podlegających backupowi
Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania danych czy replik ich do
innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej czy to w siedzibie podstawowej czy innej
nie może wymagać zakupu jakichkolwiek licencji dla systemu
Oferowana licencja oraz architektura systemu musi, pozwalać na backup danych na nielimitowana ilość
bibliotek taśmowych i napędów fizycznych.
Oferowana licencja musi pozwalać na nielimitowana budowę architektury systemu backupowego czy to
w jednej czy w wielu lokalizacjach
W przypadku wielu lokalizacja licencja musi pozwalać na replikację danych po deduplikacji pomiędzy
lokalizacjami
Do dostarczonych licencji jest wymagane 60 miesięczne wparcie producenta (pierwsza i druga linia
wsparcia świadczona w języku polskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie dni roboczych oraz
dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień. Oferowane wsparcie serwisowe musi być
świadczone przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na
terenie Polski.
Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup środowiska o wielkości:
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4 CPU wykorzystywanych przez wirtualizatora Hyper-V
19 Sztuk urządzeń typu laptop/desktop

2.5.36.9 UPS - Klaster
UPS 10kVA (parametry minimalne)
Parametr
Moc pozorna
Moc rzeczywista
Technologia
Sprawność max (dla VFI)
Typ obudowy
Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych
warunków pracy
praca sieciowa
Napięcie wejściowe (zakres)
Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres)
Zakres napięcia wyjściowego (wartości
skuteczne)
Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z
panelu LCD
Kształt napięcia wyjściowego
Czas przełączania sieć – UPS
Współczynnik odkształceń prądu wejściowego
THDi
praca bateryjna
Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)
Częstotliwość napięcia wyjściowego
Kształt napięcia wyjściowego na pracy
bateryjnej
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Akumulatory wewnętrzne w UPS
Akumulatory wewnętrzne w modułach
bateryjnych
Możliwość
podłączenia
dodatkowych,
zewnętrznych modułów bateryjnych
pozostałe
Wejście zasilania

Ilość i typ gniazd wyjściowych w UPS

Wymagania minimalne
10000VA
10000W
on-line (VFI), podwójna konwersja
95%
konwertowalna - rack/tower; zestaw do montażu w szafie w
zestawie
< 1800 BTU / h

110V – 275V AC +/- 3%
45 - 55Hz / 54 - 66Hz +/-1Hz
208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC
tak
sinusoidalny
0ms
< 3%

~230V
50Hz/60Hz ± 0,1Hz
sinusoidalny
elektroniczne
nie wymagane
minimum 20szt 12V9Ah, szczelne bezobsługowe
wymagane - do 6 modułów

Listwa zaciskowa
min 2x IEC 320 C13 (10 A) niesterowalne, listwa zaciskowa
oraz opcja zamontowania dodatkowego modułu PDU
wyposażonego w minimum 2x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320
C19 (16A) niesterowalne oraz 2x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC
320 C19 (16A) sterowalne; listwa zaciskowa
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Sygnalizacja
Interfejs komunikacyjny
komunikacja po SNMP
Złącze EPO
Styki bezpotencjałowe
Ręczny przełącznik BYPASS w UPS lub w module
PDU
Wsporniki do montażu w szafie RACK

Wyświetlacz LCD (informacje wskazujące pracę sieciową,
bateryjną, przeciążenie i ładowanie akumulatora) oraz diody
LED
RS232, USB
wymagane
wymagane
wymagany minimum 1x wejściowy i 1x wyjściowy
wymagane
wymagane

Wymiary UPS - wersja RACK

nie większe niż: wysokość 2U

Wymiary MODUŁ BATERYJNY - wersja RACK

nie większe niż: wysokość 3U

Oprogramowanie

oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i
monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów
wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer
możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych
UPSów
wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe)
w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania
problemów.

2.5.36.10

UPS – backup

PARAMETRY \ TYP
moz pozorna

Wymagania minimalne
minimum 3000 VA

moc czynna

minimum 3000 W

Topologia

VI (line interactive)

Typ obudowy
WEJŚCIE
Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)
Zakres napięcia wejściowego (wartości
skuteczne) i tolerancja
Częstotliwość znamionowa napięcia
wejściowego
Zakres częstotliwości i tolerancja
Progi przełączania: sieć – UPS
WYJŚCIE
Napięcie znamionowe (wartość skuteczna)
Zakres napięcia wyjściowego (wartości
skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa
Zakres napięcia wyjściowego (wartości
skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

konwertwalna Rack / Tower (rack kit w zestawie)
230 V AC
178 ÷ 281 V AC ± 2 %
50 Hz
45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz
178 ÷ 281 V AC ± 2 %
230 V AC
195 ÷ 253 V AC ± 2 %
230 V AC ± 5 %
± 10 %
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Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy
rezerwowej / sieciowej)
Częstotliwość znamionowa napięcia
wyjściowego
Filtracja napięcia wyjściowego
Progi przełączania: UPS – sieć
Czas przełączenia na pracę rezerwową
Czas powrotu na pracę sieciową
Przeciążalność
AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA
Akumulatory wewnętrzne
możliwość podpięcia modułów bateryjnych
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych
(100 % / 80 % / 50 % Pmax)
Maksymalny czas ładowania baterii
wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii
- po uprzednim rozładowaniu obciążeniem
równym 80% Pmax (do wyłączenia się
zasilacza).
PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary – rack (wys. X szer. X gł.)
ZABEZPIECZENIA

Sinusoidalny / Tak jak na wejściu
50 Hz
Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
183 ÷ 276 V AC ± 2 %
< 3 ms
0 ms
> 105% - 15 s (wyłączenie UPS)
minimum 8x 12 V / 7 Ah VRLA
wymagane minimum 1szt
minimum 3 / 4 / 7 min

do 4 h

nie większe niż 3U
Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny

Zabezpieczenie wejściowe

16 A / 250 V AC
Przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenie wyjściowe
Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory
wewnętrzne)
Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł
bateryjny)
WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE
Przyłącze zasilania UPS

Przyłącza wyjściowe

Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
Zabezpieczenie nadprądowe
Zabezpieczenie nadprądowe

1 x IEC 320 C20 (16 A)
minimum 3 x IEC320 C13 (10 A) - sterowalne
minimum 3 x IEC320 C13 (10 A)
minimum 1 x IEC320 C19 (16 A)
minimum 2 x PL (z bolcem uziemiającym)

Sygnalizacja
Interfejsy komunikacyjne
Złącze EPO
Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45

Oprogramowanie monitorująco-zarządzające

Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, dioda
LED
USB HID, SNMP/HTTP
wymagane, dopuszczalne w formie karty rozszerzeń
LAN 1 Gbit/s
oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i
monitorowania pracy UPS.
wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz
mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i
rozwiązywania problemów.
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wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji
Hyper-V, Vmware, XenServer

2.5.36.11

Oprogramowanie Antywirusowe

Stacje robocze - Windows
1. Pełne wsparcie dla systemu Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.
3. Wersja programu dostępna co najmniej w języku polskim oraz angielskim.
4. Instalator musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.
5. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim oraz angielskim.
6. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i AV-comparatives
Ochrona antywirusowa i antyspyware
7. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich,
backdoor, itp.
9. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
10. Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.
11. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
12. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według
harmonogramu.
13. System ma posiadać administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby
zadanie przed wykonaniem sprawdzało, czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało
danego zadania.
14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po
zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi
ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do
skanowania, priorytet skanowania).
15. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
16. Możliwość określania priorytetu wykorzystania procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według
harmonogramu.
17. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
18. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
19. Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o
określonych rozszerzeniach.
20. Wykluczenie ze skanowania musi odbywać się nie tylko po nazwie pliku, ale również ma być możliwe użycie
symbolu wieloznacznego „*” zastępującego dowolne znaki w ścieżce.
21. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia dla zagrożenia po nazwie, sumie kontrolnej (SHA1) oraz
lokalizacji.
22. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.
23. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.
24. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej
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10 minut lub do ponownego uruchomienia komputera. 25. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony
antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją
w interfejsie aplikacji.
26. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia
komputera.
27. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci
zaszyfrowanej.
28. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail
(funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).
29. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy
pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.
30. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie
dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta
pocztowego).
31. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w
konfiguracji.
32. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub
tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
33. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a
użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
34. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych
określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całego
adresu URL strony lub tylko wybranego słowa.
35. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez
administratora.
36. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
37. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S,
IMAPS.
38. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych
aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.
39. Możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu użytkownika w celu
analizy przez laboratorium producenta.
40. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces
skanowania ruchu szyfrowanego.
41. Program musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i
bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
42. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez
moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
43. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z
poziomu menu kontekstowego.
44. W przypadku, gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie
wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
45. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne
(heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji
(zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z
użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.
46. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do
laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć
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możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie oraz czy próbki zagrożeń mają
być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.
47. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta
pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika.
48. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika,
na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.
49. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być
w pełni anonimowe.
50. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
51. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby każdy użytkownik przy próbie
dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.
52. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona
prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.
53. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi być takie samo.
54. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku
jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i wyświetlić listę niezainstalowanych aktualizacji.
55. Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował
użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zalecane oraz
aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.
56. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której
będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu zagrożeń.
57. System antywirusowy, uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB, ma umożliwiać pełną aktualizację
silnika detekcji z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
58. System antywirusowy, uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB, ma pracować w trybie graficznym.
59. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym
przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do
tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów
LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.
60. Funkcja blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł
dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.
61. Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia. Dana funkcjonalność
musi pozwalać na automatyczne wypełnienie typu, numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urządzenia. 62.
Program ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń, w tym co najmniej: dostęp
w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
63. Program ma posiadać funkcjonalność, umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w
zależności od zalogowanego użytkownika.
64. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni
komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.
65. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji programu, aby skanowanie całego nośnika odbywało się
automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.
66. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
67. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:
• tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością
wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,
• tryb interaktywny, w którym to program pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,
• tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,
• tryb uczenia się, w którym program uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły
w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w
tryb pracy oparty na regułach,
• tryb inteligentny, w którym program będzie powiadamiał wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 123 z 284

68. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe,
aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
69. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji:
pytaj, blokuj, zezwól.
70. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.
71. Program musi być wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach
przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, przeglądarkach internetowych.
72. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której
został zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie
operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku
hosts, sterowników.
73. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które
z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
74. Program ma posiadać funkcję, która aktywnie monitoruje wszystkie pliki programu, jego procesy, usługi i wpisy
w rejestrze i skutecznie blokuje ich modyfikacje przez aplikacje trzecie.
75. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekcji.
76. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji. Każde zadanie musi być uruchamiane przynajmniej z jedną z
opcji: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera.
77. Możliwość określenia maksymalnego wieku dla silnika detekcji, po upływie którego program zgłosi posiadanie
nieaktualnego silnika detekcji.
78. Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji modułów.
79. Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji modułów za
pomocą wbudowanego w program serwera HTTP.
80. Program musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji
modułów w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
81. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje
systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa).
82. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie
pełnoekranowym.
83. W momencie wykrycia trybu pełnoekranowego, aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszystkich
powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.
84. Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania po jakim czasie włączone mają zostać powiadomienia oraz
zadania, pomimo pracy w trybie pełnoekranowym.
85. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń,
pracy zapory osobistej, kontroli stron internetowych i kontroli dostępu
do urządzeń, skanowania oraz zdarzeń.
86. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora,
autoryzowanego przez producenta programu.
87. Program musi posiadać możliwość utworzenia dziennika diagnostycznego z poziomu interfejsu aplikacji.
88. Program musi posiadać możliwość aktywacji przy użyciu co najmniej jednej z trzech metod: poprzez podanie
poświadczeń administratora licencji, klucza licencyjnego lub aktywacji programu w trybie offline.
89. Możliwość podejrzenia informacji o licencji, która znajduje się w programie.
90. W programie musi istnieć możliwość tymczasowego wstrzymania działania polityk wysłanych z poziomu
serwera zdalnej administracji.
91. Wstrzymanie polityk ma umożliwić lokalną zmianę ustawień programu na stacji końcowej.
92. Funkcja wstrzymania polityki musi być realizowana tylko przez określony czas, po którym automatycznie
zostaną przywrócone dotychczasowe ustawienia.
93. Administrator ma możliwość wstrzymania polityk na 10 minut, 30 minut, 1 godzinę lub 4 godziny.
94. Aktywacja funkcji wstrzymania polityki musi obsługiwać uwierzytelnienie za pomocą hasła lub konta
użytkownika.
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95. Program musi posiadać opcję automatycznego skanowania komputera po wyłączeniu wstrzymania polityki.
96. Możliwość zmiany konfiguracji programu z poziomu dedykowanego modułu wiersza poleceń. Zmiana
konfiguracji jest w takim przypadku autoryzowana bez hasła lub za pomocą hasła do ustawień zaawansowanych.
97. Program musi posiadać możliwość definiowana stanów aplikacji, jakie będą wyświetlane użytkownikowi, co
najmniej ostrzeżeń o wyłączonych mechanizmach ochrony czy stanie licencji.
98. Administrator musi mieć możliwość dodania własnego komunikatu do stopki powiadomień, jakie będą
wyświetlane użytkownikowi na pulpicie.
99. Program musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i
blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. 100. Wbudowany skaner
UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla użytkownika, aż do
momentu wykrycia zagrożenia.
101. Aplikacja musi posiadać dedykowany moduł, zapewniający ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym
okup.
102. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia dla procesu, wskazując plik wykonywalny.
103. Program musi posiadać możliwość przeskanowania pojedynczego pliku, poprzez opcję „przeciągnij i upuść”.
104. Administrator musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do
producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.
105. Administrator musi posiadać możliwość wyłączenia z przesyłania do analizy producenta określonych plików i
folderów.
106. Program ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w
zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego.
107. Administrator musi posiadać możliwość zastosowania reguł dla kontroli dostępu do stron w zależności od
zdefiniowanego przedziału czasowego.
108. Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności
wirusów sieciowych.
109. Program musi umożliwiać ochronę przed dołączeniem komputera do sieci botnet.
110. Program ma posiadać pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6.

Stacje Robocze Apple Mac OS X
1. Procesor 32-bit (x86) / 64-bit (x64), Intel®.
2. Pełne wsparcie dla systemów Mac OS X 10.9 lub nowszy.
3. Wersja programu dostępna co najmniej w języku polskim oraz angielskim.
4. Pomoc w programie (help) w języku polskim oraz angielskim.
5. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
6. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich,
backdoor, itp.
7. W momencie wykrycia trybu pełnoekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień
związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.
8. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików.
9. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według
harmonogramu.
10. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po
zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi
ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności).
11. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
12. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
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13. Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o
określonych rozszerzeniach.
14. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.
15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci
zaszyfrowanej.
16. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne
(heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji
(zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z
użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.
17. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w
trybie pełno ekranowym.
18. Możliwość wykonania skanowania i wysłania pliku do analizy z poziomu menu kontekstowego.
19. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej.
20. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do
laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć
możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie mają być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń
będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.
21. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika,
na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.
22. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być
w pełni anonimowe.
23. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
24. Ochrona przed atakami typu „phishing”.
25. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać wyłączenie dostępu do nośników: Płyta CD/DVD,
Pamięć masowa, Sieć, Drukarka USB, Urządzenie do tworzenia obrazów, Port szeregowy, Urządzenie przenośne.
26. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekcji.
27. Aktualizacja modułów programu antywirusowego ma być dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego,
nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy serwera HTTP.
28. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
29. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po wystąpieniu zdarzenia).
30. Program umożliwia automatyczne sprawdzanie plików wykonywanych podczas uruchamiania systemu
operacyjnego.
31. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają
wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).
32. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz
wirusów i samego oprogramowania oraz dokonanym skanowaniem komputera.
33. Program ma umożliwiać importowanie oraz eksportowanie ustawień. Z poziomu interfejsu graficznego
użytkownik ma mieć możliwość przywrócenia wartości domyślnych wszystkich ustawień.
34. Program musi posiadać mechanizm Ochrony dostępu do stron internetowych monitoruje komunikację w
ramach protokołu HTTP.
35. Program musi pozwalać na konfigurację portów, dla których ma się odbywać skanowanie protokołu HTTP.
36. Program ma umożliwiać w ramach zdefiniowanej grupy „Uprzywilejowani użytkownicy” na modyfikację
konfiguracji programu.
37. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego
przez producenta programu.
38. Możliwość zdalnego zarządzania programem z poziomu Administracji zdalnej.
39. Ochrona poczty mail:
• Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej niezależnie od programu pocztowego.
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• Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie
dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta
pocztowego).
• Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w
konfiguracji.
• Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie.
• Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji w temacie zainfekowanej wiadomości o jej przeskanowaniu.
• Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub
tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

Ochrona urządzeń mobilnych opartych o system Android
1. Wspierany system co najmniej Android 5.0.
2. Rozdzielczość wyświetlacza urządzenia 480x800px lub wyższa. 3. Procesor: ARM z obsługą ARMv7 lub x86 Intel
Atom.
4. Wolne miejsce: 20 MB.
5. Połączenie z siecią Internet.
Ochrona antywirusowa:
6. Ochrona plików w czasie rzeczywistym.
7. Ochrona przed atakami typu „phishing”.
8. Skanowanie wszystkich typów plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich
rozszerzenie.
9. Aplikacja musi zapewniać co najmniej 2 poziomy skanowania: inteligentne i dokładne.
10. Ochrona proaktywna wykrywająca nieznane zagrożenia.
11. W przypadku wykrycia zagrożenia użytkownik ma otrzymać odpowiednie powiadomienie.
12. Aplikacja musi umożliwiać zdefiniowanie harmonogramu dla pełnego skanowania urządzenia.
13. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne uruchamianie skanowania, gdy urządzenie jest w trybie bezczynności
(w pełni naładowane i podłączone do ładowarki).
Skanowanie na żądanie:
14. Aplikacja ma mieć możliwość skanowania zainstalowanych aplikacji.
15. Informacje o skanowaniu mają być przechowywane w plikach dziennika.
16. Użytkownik ma mieć możliwość wyboru akcji jaka ma być podjęta w przypadku wykrycia
zagrożenia, co najmniej: poddania kwarantannie, usunięcia oraz zignorowania.
17. Użytkownik ma mieć możliwość wymuszenia przeskanowania całego urządzenia.
Ochrona przed kradzieżą:
18. Administrator ma mieć możliwość wprowadzenia zaufanej karty SIM.
19. Dodanie zaufanej karty SIM ma się odbyć w oparciu o kartę wprowadzoną w danym
urządzeniu lub w oparciu o wprowadzony ręcznie numer IMSI karty SIM.
20. W przypadku kradzieży urządzenia, Administrator ma mieć możliwość wysłania na urządzenie
komendy z konsoli centralnego zarządzania, która umożliwi:
a. usunięcie zawartości urządzenia,
b. przywrócenie urządzenie do ustawień fabrycznych,
c. zablokowania urządzenia,
d. uruchomienie sygnału dźwiękowego,
e. lokalizację GPS.
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Polityka ustawień:
21. Administrator musi mieć wgląd w podstawowe ustawienia urządzenia, w tym co najmniej:
a. połączenie Wi-Fi,
b. GPS,
c. usługi lokalizacyjne,
d. pamięć,
e. roaming danych,
f. roaming połączeń,
g. nieznane źródła,
h. tryb debugowania,
i. komunikacja NFC,
j. szyfrowanie pamięci masowej,
k. urządzenie zrootowane.
Kontrola aplikacji:
22. Rozwiązanie musi umożliwiać administratorowi podejrzenie listy zainstalowanych aplikacji. 23. Administrator
musi mieć możliwość blokowania zdefiniowanych aplikacji i poprosić użytkownika o odinstalowanie blokowanej
aplikacji.
24. Blokowanie aplikacji musi być możliwe w oparciu o:
a. nazwę aplikacji,
b. nazwę pakietu,
c. kategorię sklepu Google Play,
d. uprawnienia aplikacji,
e. pochodzenie aplikacji z nieznanego źródła.
Zabezpieczenia urządzenia:
25. W ramach zabezpieczeń administrator musi mieć możliwość uruchomienia polityki zabezpieczeń, w której
może określić co najmniej:
a. minimalny poziom zabezpieczeń i złożoność blokady ekranu,
b. maksymalną dopuszczaną liczbę błędnych prób odblokowania,
c. odstęp czasu, po którym użytkownik musi zmienić kod odblokowujący urządzenie,
d. czas, po którym automatycznie nastąpi blokada ekranu,
e. ograniczenie dostępu do kamery wbudowanej w urządzenie.
Aktualizacje sygnatur:
26. Wymuszenie pobrania aktualizacji na żądanie ma być dostępne z poziomu interfejsu aplikacji.
27. Aplikacja ma mieć możliwość określenia harmonogramu zgodnie, z którym pobierane będą aktualizacje
sygnatur co najmniej: raz dziennie, co 3 dni, co tydzień, co 6 godzin.
28. Aplikacja ma posiadać możliwość zabezpieczenia hasłem wybranych modułów, w tym co najmniej: dostępu do
ustawień ochrony antywirusowej, ochrony przed kradzieżą, deinstalacją.
Konfiguracja i zdalne zarządzanie:
29. Administrator musi mieć możliwość eksportu/importu ustawień z/do pliku w celu przeniesienia konfiguracji na
inne urządzenie mobilne.
30. Administrator musi mieć możliwość zabezpieczenia ustawień aplikacji hasłem przed ich modyfikacją.
31. Administrator musi mieć możliwość zdalnego wysyłania komunikatów z poziomu konsoli centralnego
zarządzania do użytkowników urządzeń mobilnych.
32. Przesłana wiadomość musi wyświetlać się w formie wyskakującego okna.
33. Wdrożenie urządzenia mobilnego z poziomu konsoli zarządzającej musi się odbyć co najmniej na jeden z trzech
możliwych sposobów:
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a. za pomocą kodu QR,
b. za pomocą unikatowego łącza,
c. za pomocą wiadomości e-mail,
34. W ramach aktywacji za pomocą kodu QR musi istnieć możliwość aktywacji w trybie właściciela urządzenia
(Android Enterprise Device Owner).
Ochrona bezagentowa maszyn wirtualnych
1. Rozwiązanie zapewnia bezagentową ochronę maszyn wirtualnych w wersjach systemu gościa: Windows XP SP3
x32, Windows Server 2003 SP2 x32, Windows Vista x32, Windows 7 x32/x64, Windows Server 2008 x32/x64,
Windows Server 2008 R2 x32/x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 8 x32/x64, Windows
8.1 x32/x64, Windows 10 x32/x64.
2. Rozwiązanie umożliwia ochronę nieograniczonej liczby fizycznych serwerów ESXi w roli hypervisora. 3. Ochrona
środowiska wirtualnego zarządzana z jednej, centralnej konsoli administracyjnej, niezależnie od ilości chronionych
hostów wirtualnych i serwerów w roli hypervisora.
4. W ramach całego chronionego środowiska wirtualnego wymagane jest uruchomienie tylko jednej maszyny
wirtualnej.
5. Wyłączenie serwera z centralną konsolą administracyjną, nie wpływa na działanie mechanizmów ochrony
maszyn wirtualnych (silniki antywirusowe pozostają aktywne).
6. Wdrożenie rozwiązania do ochrony środowiska wirtualnego jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany
z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia, niezależnie od liczby systemów wirtualnych.
7. Wdrożenie rozwiązania nie wymaga instalowania jakichkolwiek zewnętrznych składników czy plug-inów na
natywnym systemie operacyjnym nadzorcy wirtualnego (hypervisora).
8. Rozwiązanie funkcjonuje bez konieczności instalowania jakiegokolwiek własnego agenta na systemach
operacyjnych wirtualnych hostów.
9. Rozwiązanie wspiera środowisko VMware vSphere 5.5 U2 lub nowsze wraz z VMware NSX 6.2.4
10. Ochrona środowiska wirtualnego realizowana jest z wykorzystaniem VMWare EPSec Library.
11. Ochrona środowiska wirtualnego sprzedawana wraz z dwoma możliwymi do wyboru modelami
licencjonowania: liczba chronionych hypervisorów lub liczba procesorów serwera hypervisora.
12. Ochrona środowiska wirtualnego dostarczana jest wyłącznie w postaci obrazów maszyn wirtualnych (OVAOpen Virtual Appliance).
13. Rozwiązanie wspiera technologię Vmware vMotion Migration - host wirtualny jest chroniony w trybie ciągłym
niezależnie od tego na jakim serwerze fizycznym znajduje się w ramach jednego środowiska vSphere.
14. System ochrony maszyny wirtualnej działa w trybie aktywnym (ochrona systemu w czasie rzeczywistym) jak i
pasywnym (realizowanie skanowania na żądanie).
15. Mechanizmy ochrony wirtualnych serwerów i desktopów realizowane są bezagentowo przez silnik producenta
uruchomiony na dedykowanym wirtualnym appliance.
16. Aktualizacje baz sygnatur antywirusowych pobierane są wyłączenie przez silnik producenta uruchomiony na
dedykowanym wirtualnym appliance.
17. Silnik antywirusowy wykorzystuje mechanizmy weryfikowania w chmurze producenta plików i procesów w
czasie rzeczywistym - musi istnieć możliwość zdecydowania, czy funkcja ta ma być włączona, czy też nie.
18. Do mechanizmów ochrony maszyn wirtualnych rozwiązanie wykorzystuje wyłączenie sieć zdefiniowaną
programowo (SDN).
19. Wyłączenie adaptera sieci TCP/IP na maszynie wirtualnej w żaden sposób nie wpływa na jej ochronę przez
silnik antywirusowy.
20. Administrator ma możliwość zdefiniowania aktywacji ochrony bezagentowej tylko na wybranych maszynach
wirtualnych.
Ochrona serwera plików Windows
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1. Wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows
Server 2008 SP2 (oparty na procesorze x86 i x64), Server Core (Microsoft Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1,
2012, 2012 R2, 2016).
2. Instalator musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.
3. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
4. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich,
backdoor.
5. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami.
6. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
7. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według
harmonogramu.
8. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu. Każde zadanie może być
uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia
przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
9. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
10. System antywirusowy ma mieć możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania
„na żądanie” i według harmonogramu.
11. System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w przypadku maszyn
wieloprocesorowych.
12. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
13. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
14. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o
określonych rozszerzeniach.
15. Aplikacja powinna wspierać mechanizm klastrowania.
16. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
17. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:
a. tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością
wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,
b. tryb interaktywny, w którym to program pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,
c. tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,
d. tryb uczenia się, w którym program uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły
w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w
tryb pracy oparty na regułach,
e. tryb inteligentny, w którym program będzie powiadamiał wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.
18. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe,
aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.
19. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji:
pytaj, blokuj, zezwól.
20. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci.
21. Program musi być wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach
przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, przeglądarkach internetowych.
22. Program powinien oferować możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.
23. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i
bezpieczne procesy uruchomione na serwerze. 24. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie
zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych,
pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart
inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.
25. Funkcja blokowania nośników wymiennych , bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie
reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.
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26. Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie podłączonego urządzenia. Dana funkcjonalność
musi pozwalać na automatyczne wypełnienie typu, numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urządzenia.
27. Program ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń, w tym co najmniej:
dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
28. Program ma posiadać funkcjonalność, umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w
zależności od zalogowanego użytkownika.
29. Program musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w
zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego.
30. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni
komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.
31. System antywirusowy ma automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich
odpowiednie wyjątki.
32. Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych
wyłączeń w systemie ochrony.
33. Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera.
34. Automatyczne wyłączenia mają być aktywne od momentu wykrycia usług serwerowych.
35. Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji.
36. W przypadku restartu serwera – usunięte z listy wyłączeń elementy mają być automatycznie uzupełnione.
37. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu antywirusowego.
38. System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu
dedykowanego modułu CLI (command line).
39. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci
zaszyfrowanej.
40. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne
(heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji
(zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z
użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.
41. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do
laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć
możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń
będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.
42. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika,
na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. 43. Dane statystyczne
zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.
44. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
45. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora
poprzez e-mail.
46. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy
serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był proszony o podanie hasła.
47. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona
prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program ma pytać o hasło.
48. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi być takie samo.
49. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku
jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i wyświetlić listę niezainstalowanych aktualizacji.
50. Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował
użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zalecane oraz
aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.
51. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której
będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu zagrożeń.
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52. System antywirusowy, uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB, ma umożliwiać pełną aktualizację
silnika detekcji z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
53. System antywirusowy, uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB, ma pracować w trybie graficznym.
54. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której
został zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie
operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku
hosts, sterowników.
55. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które
z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
56. System antywirusowy ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania
wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje
trzecie.
57. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekcji.
58. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji. Każde zadanie musi być uruchamiane przynajmniej z jedną z
opcji: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera.
59. Możliwość określenia maksymalnego wieku dla silnika detekcji, po upływie którego program zgłosi posiadanie
nieaktualnego silnika detekcji.
60. Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji modułów.
61. Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji modułów za
pomocą wbudowanego w program serwera HTTP.
62. Program musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji
modułów w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). 63. System antywirusowy wyposażony w tylko w jeden
skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody
heurystyczne).
64. Aplikacja musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V.
65. Aplikacja musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów.
66. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji modułów i
samego oprogramowania.
67. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego
przez producenta programu.
68. Program musi oferować możliwość przeskanowania pojedynczego pliku poprzez opcję „przeciągnij i upuść”.
69. Program musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i
blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
70. Wbudowany skaner UEFI nie może posiadać dodatkowego interfejsu graficznego i musi być transparentny dla
użytkownika aż do momentu wykrycia zagrożenia.
71. Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów
sieciowych.
72. Administrator musi posiadać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o
występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.
73. Program musi umożliwiać ochronę przed przyłączeniem komputera do sieci botnet.
74. Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o
określonych rozszerzeniach.
75. Wykluczenie ze skanowania musi odbywać się nie tylko po nazwie pliku, ale również ma być możliwe użycie
symbolu wieloznacznego „*” zastępującego dowolne znaki w ścieżce.
76. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia dla zagrożenia po nazwie, sumie kontrolnej (SHA1) oraz
lokalizacji.
77. Aplikacja musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego
modułu.
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78. Program musi oferować mechanizm przesyłania zainfekowanych plików do laboratorium producenta, celem
ich analizy, przy czym administrator musi mieć możliwość określenia, czy wysyłane mają być wszystkie
zainfekowane próbki lub wszystkie z wyłączeniem dokumentów.
79. Administrator musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do
producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.
80. Administrator musi posiadać możliwość wyłączenia z przesyłania do analizy producenta określonych plików i
folderów.
81. Program musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej
OneDrive.
Ochrona serwera - Linux
1. Skaner antywirusowy, antyspyware.
2. Skanowanie plików, plików spakowanych, archiwów samorozpakowujących, plików wiadomości e-mail.
3. Konfiguracja wszystkich modułów oprogramowania ma być możliwa poprzez edycję jednego pliku
konfiguracyjnego.
4. Możliwość ustawień limitów dla modułu skanującego względem maksymalnego rozmiaru pliku, maksymalnej
liczby poziomów kompresji, maksymalnego rozmiaru archiwum,
maksymalnego czasu skanowania, rozszerzenia skanowanego pliku. 5. Możliwość skanowania podkatalogów oraz
podążania za łączami symbolicznymi (symlinkami) w systemie.
6. Możliwość zdefiniowania częstotliwości aktualizacji programu z dokładnością do jednej minuty.
7. Wbudowany bezpośrednio w program system obsługi plików spakowanych niewymagający zewnętrznych
komponentów zainstalowanych w systemie.
8. Brak potrzeby instalacji źródeł jądra systemu oraz kompilacji jakichkolwiek modułów jądra do skanowania plików
na żądanie.
9. Możliwość tworzenia przynajmniej pięciu poziomów dokładności czyszczenia zainfekowanych plików.
10. Możliwość skanowania alternatywnych strumieni danych (ADS) obecnych w systemie plików NTFS.
11. Wsparcie dla integracji oprogramowania z modułem Dazuko Access Controll (DAC), który odpowiada za
skanowania plików w trybie on-access podczas zdarzeń typu otwarcie, zamknięcie oraz wykonanie pliku.
12. Wsparcie dla skanowania za pośrednictwem biblioteki współdzielonej LIBC, która umożliwia skanowanie
plików, które są otwierane, zamykane lub wykonywane przez serwery plików (ftp, Samba), które wykorzystują
zapytania do biblioteki LIBC.
13. Możliwość zdefiniowania liczby wątków oraz liczby procesów dla każdego z modułów skanujących.
14. Możliwość tworzenia różnych akcji (przynajmniej 5-ciu różnych) w zależności od typu zdarzenia (w przypadku
pliku nieprzeskanowanego, pliku przeskanowanego, pliku zainfekowanego).
15. Logowanie wykonanych akcji na plikach oraz zdarzeń dla poszczególnych modułów oprogramowania.
16. Wsparcie dla zewnętrznego serwera logującgo syslog, możliwość definiowania dowolnego pliku logu w tym co
najmniej: daemon, mail, user.
17. Możliwość zdefiniowania przynajmniej ośmiu poziomów logowania programu.
18. Możliwość uruchomienia interfejsu programu dostępnego przez przeglądarkę webową.
19. Interfejs ma umożliwiać modyfikację ustawień programu oraz jego aktualizację i przeskanowanie dowolnego
obszaru systemu plików, a także przegląd statystyk dotychczas przeskanowanych plików.
20. Interfejs programu dostępny przez przeglądarkę webową wykorzystuje wbudowany w program serwer http.
21. Możliwość uruchomienia interfejsu webowego na dowolnym porcie TCP.
22. Możliwość uruchomienia interfejsu webowego na dowolnym interfejsie sieciowym.
23. Możliwość zabezpieczenia dostępu do interfejsu webowego poprzez zdefiniowanie nazwy użytkownika i hasła.
24. Interfejs webowy ma przedstawić administratorowi dokładny wynik skanowania poszczególnych plików w
systemie wraz z możliwością pobrania tych wyników w postaci pliku tekstowego celem późniejszej analizy.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 133 z 284

25. Możliwość podglądu informacji o licencji bezpośrednio z poziomu interfejsu webowego, która zawiera
przynajmniej informacje o liczbie dni do wygaśnięcia licencji, nazwę użytkownika licencji oraz pełną nazwę
produktu, którego dotyczy licencja.
26. Program ma być wyposażony w graficzny menadżer kwarantanny dostępny z poziomu interfejsu webowego.
Menadżer ma oferować administratorowi możliwość przeglądu, pobrania, dodania i usunięcia plików w
kwarantannie.
27. Menadżer kwarantanny ma posiadać możliwość wyszukiwania plików znajdujących się w kwarantannie
przynajmniej po nazwie pliku, dacie dodania pliku (możliwość definiowania przedziałów czasowych), rozmiarze
(możliwość definiowania minimalnej i maksymalnej wielkości) oraz ilości plików (możliwość definiowania
minimalnej i maksymalnej ilości). 28. Interfejs webowy do zarządzania produktem ma opierać się o wbudowane w
program biblioteki PHP w wersji nie niższej niż 5.2.8.
29. Interfejs dostępny poprzez przeglądarkę webową ma umożliwiać zarządzanie programem również wtedy, gdy
przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.
30. Możliwość stworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji dla przynajmniej dwóch różnych produktów
antywirusowych instalowanych na stacjach Windows.
31. Możliwość tworzenia osobnych ustawień skanowania dla poszczególnych użytkowników w systemie.
32. Możliwość definicji użytkownika systemowego z prawami, którego zostanie uruchomiony demon skanujący.
33. Współpraca z mechanizmem automatycznej wysyłki podejrzanych plików do laboratorium producenta.
34. Możliwość uaktywnienia dodatkowych funkcjonalności programu (moduł skanujący pocztę e-mail oraz moduł
skanujący dla bram sieciowych), które nie wymagają od użytkownika instalacji dodatkowych zależności ani
modułów a jedynie zaczytanie dodatkowych plików licencji.
35. Możliwość instalacji na dowolnym systemie Linux 2.6.x i nowszym.
36. Możliwość instalacji na systemie FreeBSD 6.x, 7.x, 8.x i 9.x.
37. Wsparcie dla platform 32 oraz 64 bitowych.
38. Architektura programu umożliwia jego uruchomienie i optymalizację zarówno dla systemów jedno jak i
wieloprocesorowych.
39. System ma mieć możliwość powiadomienia administratora o wykryciu infekcji oraz powiadomienia o
zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji za pośrednictwem poczty e-mail.
40. Możliwość szybkiej konfiguracji oprogramowania poprzez skrypt powłoki. Skrypt umożliwia prostą konfigurację
oprogramowania stosownie do wykrytego systemu operacyjnego, w jakim oprogramowanie zostało
zainstalowane.
41. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego
przez producenta programu.
Administracja zdalna
1. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość instalacji na systemach Windows Server 2008 R2, 2012, 2016,
2019 oraz systemach Linux.
2. Serwer zarządzający musi być dostępny w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie OVA (Open Virtual
Appliance) oraz dysku wirtualnego w formacie VHD.
3. Serwer administracyjny musi wspierać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS
SQL i MySQL.
4. Konsola administracyjna musi umożliwiać podgląd szczegółów, dotyczących bazy danych takich jak: serwer,
nazwa, aktualny rozmiar, nazwa hosta, użytkownik.
5. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji zadania cyklicznego czyszczenia bazy danych.
6. Rozwiązanie ma być w pełni zgodne z rozporządzeniem RODO.
7. Administrator musi posiadać możliwość pobrania wszystkich wymaganych elementów serwera centralnej
administracji w postaci jednego pakietu instalacyjnego i każdego z modułów oddzielnie bezpośrednio ze strony
producenta.
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8. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW. 9. Narzędzie
administracyjne musi wspierać połączenia poprzez serwer proxy.
10. Narzędzie administracyjne musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6.
11. Podczas logowania do konsoli, administrator musi mieć możliwość wyboru języka, w jakim zostanie
wyświetlony interfejs.
12. Zmiana języka interfejsu konsoli nie może wymagać jej zatrzymania , ani reinstalacji.
13. Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.
14. Narzędzie do administracji zdalnej musi posiadać moduł, pozwalający na wykrycie niezarządzanych stacji
roboczych w sieci.
15. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych.
16. Serwer administracyjny musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie
unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji.
17. Serwer administracyjny musi posiadać wsparcie dla „VDI” oraz „Golden Master Image”.
18. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość podłączenia 250 000 hostów.
19. Instalacja serwera administracyjnego powinna posiadać możliwość pracy w sieci rozproszonej, nie wymagając
dodatkowego serwera proxy.
20. Rozwiązanie ma posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy.
21. Administrator musi posiadać możliwość instalacji modułu do zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM.
22. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość sprawdzenia lokalizacji dla urządzeń z systemami iOS.
23. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wdrożenia urządzenia z iOS z wykorzystaniem programu DEP.
24. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji polityk zabezpieczeń takich jak: ograniczenia
funkcji urządzenia, blokadę usuwania aplikacji, konfigurację usługi Airprint, konfigurację ustawień Bluetooth, WiFi, VPN dla urządzeń z systemem iOS 10 oraz 11.
25. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość lokalizacji urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu Google
maps, Bing maps, OpenStreetMap.
26. Administrator musi posiadać możliwość instalacji serwera HTTP Proxy, pozwalającego na pobieranie
aktualizacji silnika detekcji oraz pakietów instalacyjnych na stacjach roboczych.
27. Serwer HTTP Proxy musi posiadać mechanizm zapisywania w pamięci podręcznej (cache) pobieranych
elementów.
28. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami serwera musi być zabezpieczona za pomocą certyfikatów.
29. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia własnego CA (Certification Authority) oraz
dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer proxy, moduł
zarządzania urządzeniami mobilnymi, host agenta wirtualnego.
30. Serwer administracyjny musi pozwalać na zarządzanie programami zabezpieczającymi na maszynach z
systemami Windows, MacOS, Linux, Android.
31. Serwer administracyjny musi pozwalać na zarządzanie urządzeniami z systemem iOS.
32. Serwer administracyjny musi pozwalać na centralną konfigurację i zarządzanie przynajmniej takimi modułami
jak: ochrona antywirusowa, antyspyware, zapora osobista, kontrola dostępu do stron internetowych, które
działają na stacjach roboczych w sieci.
33. Zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym na stacjach roboczych musi odbywać się za pośrednictwem
dedykowanego agenta.
34. Administrator musi posiadać możliwość zarządzania stacjami roboczymi za pomocą dedykowanego agenta, na
których nie jest zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.
35. Z poziomu konsoli zarządzania administrator ma mieć możliwość weryfikacji podzespołów zarządzanego
komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM,
wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki,
karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich dla
systemów Windows oraz MacOS z możliwością jego odinstalowania.
36. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wymuszenia połączenia agenta do serwera
administracyjnego z pominięciem domyślnego czasu oczekiwania na połączenie.
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37. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość aktywacji oraz wdrożenie elementów systemu EDR tego
samego producenta.
38. Instalacja zdalna agenta z poziomu serwera administracyjnego nie może wymagać określenia architektury
systemu (32 lub 64 bitowy) oraz jego rodzaju (Windows, MacOS, Linux), a wybór odpowiedniego pakietu musi być
w pełni automatyczny.
39. W przypadku braku zainstalowanego produktu zabezpieczającego na urządzeniu mobilnym z systemem
Android, musi istnieć możliwość jego pobrania ze sklepu Google Play.
40. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia listy autoryzowanych urządzeń mobilnych, które mogą
zostać podłączone do serwera centralnej administracji.
41. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość zablokowania, odblokowania, wyczyszczenia zawartości,
zlokalizowania oraz uruchomienia syreny na zarządzanym urządzaniu mobilnym. Funkcjonalność musi
wykorzystywać połączenie internetowe, a nie komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS.
42. Administrator musi posiadać możliwość utworzenia użytkownika serwera administracyjnego.
43. Administrator musi posiadać możliwość dodania grupy użytkowników z Active Directory do serwera
administracyjnego. Użytkownik grupy usługi katalogowej Active Directory musi mieć możliwość logowania się do
konsoli administracyjnej swoimi poświadczeniami domenowymi.
44. Administrator musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli
administracyjnej.
45. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania zestawu uprawnień dla użytkowników w oparciu co
najmniej o funkcje zarządzania: politykami, instalacją agentów, raportowaniem, zarządzaniem licencjami,
zadaniami administracyjnymi. Każda z funkcji musi posiadać możliwość wyboru uprawnienia: odczyt, użyj, zapisz
oraz brak.
46. Administrator musi posiadać możliwość przypisania kilku zestawów uprawnień do jednego użytkownika.
47. Użytkownik musi posiadać możliwość zmiany hasła dla swojego konta, bez konieczności logowania się do
konsoli administracyjnej.
48. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji czasu bezczynności, po którym użytkownik
zostanie automatycznie wylogowany.
49. Serwer administracyjny musi posiadać zadania klienta oraz zadania serwera. Zadania serwera muszą zawierać
przynajmniej zadanie instalacji agenta, generowania raportów oraz synchronizacji elementów z Active Directory.
Zadania klienta muszą być wykonywane za pośrednictwem agenta na stacji roboczej.
50. Agent musi posiadać mechanizm pozwalający na zapis zadania w swojej pamięci wewnętrznej w celu ich
późniejszego wykonania bez względu na stan połączenia z serwerem centralnej administracji.
51. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość instalacji oprogramowania z użyciem parametrów
instalacyjnych.
52. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość deinstalacji programu zabezpieczającego firm trzecich,
zgodnych z technologią OPSWAT.
53. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysłania polecenia: wyświetlenia komunikatu, aktualizacji
systemu operacyjnego, zamknięcia komputera, uruchomienia ponownego komputera oraz uruchomienia
komendy na stacji klienckiej.
54. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość uruchomienia zadania automatycznie, przynajmniej z
wyzwalaczem: wyrażenie CRON, codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie, corocznie, po wystąpieniu nowego
zdarzenia oraz umieszczeniu agenta w grupie dynamicznej.
55. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.
56. Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient,
aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne
zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły komputera.
57. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia polityk dla programów zabezpieczających i
komponentów środowiska serwera centralnego zarządzania.
58. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość przypisania polityki dla pojedynczego klienta lub dla grupy
komputerów.
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59. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość przypisania kilku polityk z innymi priorytetami dla
pojedynczego klienta.
60. Edytor konfiguracji polityki musi być identyczny jak edytor konfiguracji ustawień w programie
zabezpieczającym na stacji roboczej.
61. Serwer administracyjny musi umożliwiać wyświetlenie polityk, które są przypisane do stacji.
62. Z poziomu konsoli musi istnieć możliwość scalania reguł zapory osobistej, harmonogramu, modułu HIPS z już
istniejącymi regułami na stacji roboczej lub innej polityce.
63. Serwer administracyjny musi posiadać minimum 170 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta.
64. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia własnych raportów.
65. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyboru formy przedstawienia danych w raporcie w tym
przynajmniej: w postaci tabeli, wykresu lub obu elementów jednocześnie.
66. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyboru jednego z kilku typów wykresów: kołowy,
pierścieniowy, liniowy, słupkowy, punktowy.
67. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość określenia danych, jakie powinny znajdować się w
poszczególnych kolumnach tabeli lub na osiach wykresu oraz ich odfiltrowania i posortowania.
68. Serwer administracyjny musi być wyposażony w mechanizm importu oraz eksportu szablonów raportów.
69. Serwer administracyjny powinien posiadać panel kontrolny z raportami, pozwalający na szybki dostępu do
najbardziej interesujących danych. Panel ten musi być edytowalny.
70. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wygenerowania raportu na żądanie, zgodnie z
harmonogramem lub umieszczenie raportu na panelu kontrolnym. Raport może zostać wysłany za pośrednictwem
wiadomości email lub zapisany do pliku w formacie PDF, CSV lub PS.
71. Raport na panelu kontrolnym musi być w pełni interaktywny, pozwalając przejść do zarządzania
stacją/stacjami, której raport dotyczy.
72. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość utworzenia własnych powiadomień lub skorzystania z
predefiniowanych wzorów.
73. Powiadomienia mailowe mają być wysyłane w formacie HTML.
74. Powiadomienia muszą być wywoływane po zmianie ilości członków danej grupy dynamicznej, wzroście liczby
klientów grupy w stosunku do innej grupy, pojawienia się dziennika zagrożeń.
75. Administrator musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia przynajmniej za pośrednictwem wiadomości
email, komunikatu SNMP oraz do dziennika syslog.
76. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość agregacji identycznych powiadomień występujących w
zadanym przez administratora okresie czasu.
77. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość synchronizacji danych dotyczących licencji.
78. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania licencji przynajmniej przy użyciu klucza licencyjnego,
pliku offline licencji oraz konta systemu zarządzania licencjami.
79. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji produktów zarządzanych. 80.
W przypadku posiadania tylko jednej dodanej licencji w konsoli zarządzania ma być ona wybierana automatycznie
podczas konfiguracji zadania aktywacji lub instalacji produktu.
81. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość weryfikacji identyfikatora publicznego licencji, ilości
wykorzystanych stanowisk, czasu wygaśnięcia, wersji produktu, na który jest licencja oraz jej właściciela.
82. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wybudzania stacji roboczych przy użyciu Wake on Lan.
83. Serwer musi umożliwić podział uprawnień administratorów w taki sposób, aby każdy z nich miał możliwość
zarządzania konkretnymi grupami komputerów, politykami oraz zadaniami.
84. Serwer ma posiadać możliwość wygenerowania dziennika diagnostycznego na stacji roboczej, który może
zostać pobrany bezpośrednio z konsoli.
85. W szczegółach stacji roboczej, z poziomu konsoli, muszą być dostępne zaawansowane logi diagnostyczne,
przynajmniej z modułów produktu zabezpieczającego, takich jak: antyspam, firewall, HIPS, kontrola dostępu do
urządzeń, kontrola dostępu do stron internetowych.
86. Konsola webowa musi zawierać informacje, dotyczące wysłanych plików do analizy producenta.
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87. Administrator musi mieć możliwość pobrania pliku z parametrami połączenia RDP do stacji roboczej
bezpośrednio z poziomu konsoli.
88. Na panelu kontrolnym musi być dostępny dziennik zmian, dotyczący produktów zabezpieczających i
komponentów środowiska centralnego zarządzania.
89. Serwer musi wspierać wysyłanie logów do systemu SIEM IBM qRadar w jego natywnym formacie.
90. Konsola administracyjna musi umożliwiać personalizację interfejsu webowego.

2.5.36.12

Stacja robocza

Typ / Rodzaj

Procesor

Płyta główna

Wymagania miminalne zamawiającego
Procesor klasy x86, minimum 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych.
powinien osiągać w teście wydajności:
1. PassMark PerformanceTest 8.0
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 11944
punktów Passmark CPU Mark
Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi, wspierający pamięci
DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora
Typ podstawki: dedykowany dla procesora
min.2 porty SATA3
min. 8 x USB (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzone na
tył obudowy)
Wbudowany system kontroli prędkości obrotowej wentylatorów procesora i
obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej
wentylatorów.
Płyta główna musi być wyposażona w układ zgodny ze standardem Trusted
Platform Module

Pamięć RAM

Pamięć RAM typu DDR3 2666Mhz lub nowszego, przynajmniej 8GB, z możliwością
rozbudowy
do minimum 16GB. Przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci.

Dysk twardy

Typ: SSD o pojemności co najmniej 512 GB, złącze komunikacyjne M.2 PCIe

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA

Karta graficzna

Stanowiąca element płyty głównej, złącza przynajmniej: Display port

Karta sieciowa

Stanowiąca element płyty głównej Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wake on LAN

Karta dźwiękowa
BIOS

Klawiatura

Stanowiąca element płyty głównej
W pamięci FlashROM, PnP
- umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez
port USB (CD-ROM, DVD-ROM lub FDD)
Dostarczana przez producenta komputera. Układ qwerty.
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Mysz
Obudowa

Zasilacz

Sterowniki

Mysz optyczna USB z rolką w kolorze zestawu, dostarczana przez producenta zestawu
komputerowego
- małogabarytowa, stojąco-leżąca typu SFF o sumie wymiarów (długość +
szerokość + wysokość) nie przekraczającej 665mm.
Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz. O mocy
Minimum 180W
Możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny producenta komputera po
uprzednim podaniu numeru seryjnego komputera.

System
operacyjny

Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny.
Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny spełniający
standardy jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz
współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Office
2019, Microsoft Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft WSUS 3.0
Wsparcie techniczne 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane
jest przez serwis producenta oferowanego komputera.
Inne
Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na
żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta
oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.

2.5.36.13
Typ / Rodzaj

Monitor
Wymagania minilamne zamawiającego
Panoramiczny ekran
Powłoka antyrefleksyjna
Matryca IPS
Wybór języka
Podświetlenie LED
Powłoka antystatyczna
Wymiary matrycy: 23.8"
Rozdzielczość: 1920x1080 PRZY 60Hz
Plamka: 0.274mm

Wyświetlacz

Porty I/O

Jasność (maks.): 250 cd/㎡
Współczynnik kontrastu statycznego minimum: 1000:1
Kąty widzenia (CR≧10): przynajmniej 178°(H)/178°(V)
Czas reakcji: maksymalnie 8ms od szarości do szarości
Wyświetlane kolory: 16,7milionów
Wejścia wideo przynajmniej:
1 port VGA
1 port DVI-D
1 port HDMI
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Zasilanie

Przystosowany do napięcia zmiennego 230V i częstotliwości 50 Hz.

Zużycie energii max 25 W
Zużycie energii
Tryb gotowości max 0,42 W

Kolory: Czarny
Cechy zewnętrzne

Wbudowane głośniki stereo.
Możliwość pochylenia panel wyświetlacza w zakresie przynajmniej: +15° ~ -4°
Uchwyt w standardzie VESA umożliwiający montaż na ścianie
Waga netto maksymalnie 3,7 kg

Waga

Akcesoria

Zgodność z

certyfikatami

2.5.36.14

Procesor
Pamięć RAM
Grafika
Dyski twarde

Kabel HDMI-Display port do podłączenia
monitora do dostarczanej jednostki centralnej o długości minimum 1,8 m. w
kolorze obudowy monitora.
Kabel zasilający
Karta gwarancyjna
CB
TUV LBL Cters
CEL
CECP
SEPA
WEEE
Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7)
Certyfikat ENERGY STAR®
certyfikat EPEAT® Silver

Notebook

Procesor klasy x86, minimum 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych.
powinien osiągać w teście wydajności:
PassMark PerformanceTest 8.0
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 9058
punktów Passmark CPU Mark
min. 16 GB DDR3 2400Mhz, w jednej kości
Dedykowana, o pamięci min. 2 GB
1 dysk: typu SSD ze złączem M2 o pojemności min. 500 GB
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Porty USB
Rodzaj wyjścia video
Ekran
Wymiary maksymalne
Waga maksymalna

Łączność

Dźwięk
Akcesoria
Sterowniki
System

Preinstalowany Windows 10 x64 w wersji Professional lub równoważny.
Za równoważny system operacyjny uważa się system operacyjny
spełniający
standardy jakościowe systemu wymaganego przez zamawiającego oraz
współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem:
Microsoft Office
2019, Microsoft Exchange 2013, Microsoft Active Directory, Microsoft
WSUS 3.0

operacyjny

Wsparcie techniczne

Inne

2.5.36.15

Stacja
replikator
portów

2 dysk typu HDD o pojemności minimum 1TB
min. 4, w tym min. 2 x USB 3.0, min 1 port USB-C
HDMI
15,6’, matryca IPS, rozdzielczość 1920 x 1080
Szerokość 365mm, głębokość 257mm, wysokość 19mm,
2kg
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth
Karta sieciowa Ethernet LAN 1Gbit
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
D Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Zasilacz, mysz, torba, dostarczone przez producenta notebooka
Możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny producenta
komputera po uprzednim podaniu numeru seryjnego komputera.

5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie
techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego
komputera.
Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić
oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego
producenta.
Deklaracja zgodności CE.

Stacja dokująca

Dedykowana
przez
producenta
notebooka
stacja
dokująca/replikator
portów
pozwalający
rozszerzyć
funkcjonalność notebooka:
1. Podłączenie: poprzez dedykowany port lub port
USB 3.0,
2. Złącza:
- 2 x DisplayPort,
- VGA,
- RJ-45,
- 2 x USB 3.0,
- USB Typu C z DisplayPort,
- Thunderbolt 3,
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- złącze zasilania.
3. Dołączone kable:
- 1 x kabel zasilania,
- 1 x kabel DisplayPort - HDMI o długości min 2m.

2.5.36.16

Ekran

Pamięć masowa
wbudowana
[Flash]

Tablet
Dotykowy co najmniej 10-punktowy o przekątnej 11” typu IPS
Rozdzielczość min. 2388 na 1668 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Pełna laminacja wyświetlacza
Powłoka antyodblaskowa
Współczynnik odbicia min. 1,8%
Jasność min. 00 nitów
m.in. 512 GB

- WiFi 802.11 b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
Komunikacja
- złącze USB-C
Wbudowany
TAK
odbiornik GPS
Kamera z przodu: min. 7 milionów
pikseli;
Wbudowane
multimedia
Kamera z tyłu: min. 12 milionów pikseli

Czujniki

Żyroskop trójosiowy
Przyspieszeniomierz
Barometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Pojemność
baterii

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności min. 29,37 Wh

Minimalny czas
pracy na baterii

Min 10 godzin

Zestaw musi
zawierać
dodatkowo

- Przewód USB
- Zasilacz do tabletu
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2.5.36.17

L.p.

Ekspozycja

Nazwa

Opis minimalnych wymagań

1

Monitor 55” bezramkowy

- Wielkość ekranu 55”
- podświetlenie bezpośrednie LED z lokalnym gaszeniem diod,
- kąty widzenia pionowo 178 st / poziomo 178 st,
- jasność 500 cd/m²,
- rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli,
- szerokość ramki pojedynczego monitora maksymalnie 3 mm,
- możliwość pracy 24 h/7,
- możliwość zdalnego sterowania monitorem za pomocą oprogramowania
dostarczonego przez producenta monitora,
- kolor obudowy monitora czarny

2

Komputer sterujący typ 1

- procesor o wydajności nie gorszej niż 8000 punktów wg testu passmark,
- 8 gb ram,
- dysk ssd 64 gb,
- złącze HDMI,
- złącze minidp,
- złącze USB 3.0.

3

Komputer sterujący typ 2

- procesor o wydajności nie gorszej niż 7000 punktów wg testu passmark,
- 4 gb ram,
- dysk ssd 64 gb,
- złącze HDMI,
- złącze minidp,
- złącze USB 3.0.

4

Komputer sterujący typ 3

- procesor o wydajności nie gorszej niż 9000 punktów wg testu passmark,
- 8 gb ram,
- dysk ssd 64 gb,
- złącze dp,
- złącze USB 3.0,
- karta graficzna pozwalająca na podłączenie minimum dwóch
projektorów i stworzenie jednego pulpitu (technologia mosaic/eyefinity).

5

Komputer sterujący typ 4

- procesor o wydajności nie gorszej 14000 punktów wg testu passmark,
- 32 gb ram,
- dysk ssd 256 gb,
- złącze dp,
- złącze USB 3.0,
- karta graficzna pozwalająca na podłączenie minimum sześciu monitorów
i stworzenie jednego pulpitu (technologia mosaic/eyefinity).

6

Monitor 32” interaktywny - Wielkość ekranu 32”
- rozdzielczość 1920 x 1080,
- jasność 500 cd/m² typowa,
- jasność 420 cd/m² z panelem dotykowym,
- kontrast 3 000: 1,
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- czas reakcji 8 ms,
- technologia dotykowa pojemnościowa.
- ilość punktów dotykowych 10,
- grubość szkła 4 mm,
- twardość szkła 7 h min,
- możliwość pracy 24 h/7,
- powłoka antyrefleksyjna tak,
- głośniki 2 x 7 w (stereo),
- kolor czarny,
- orientacja krajobraz/portret/face up,
7

Monitor 40" interaktywny - wielkość ekranu 40”,
- rodzaj ekranu pva. 10 bit koloru na każdy kanał,
- dotyk minimalnie 10 punktów dotykowych,
- jaskrawość 440 cd/m 2,
- poziom kontrastowości statycznej 4000 1,
- ilość wyświetlanych kolorów 10 bit,
- ilość przetwarzanych kolorów 36 bit,
- inne złącza 4 x USB w tym 1 x USB 2 a,
- 1 x micro sd,
- możliwość sprzętowej kalibracji barw z możliwością zaprogramowania
trzech niezależnych ustawień wyzwalanych za pomocą menu osd,
- zintegrowane głośniki 2 x 10 w,
- zintegrowany media player - możliwość obsługi następujących formatów
jpg. png. mp4. mov. flv (h 264). mpg. wmv. wav. mp3,

8

Monitor 32"
transparentny

- monitor transparentny 32”,
- rozdzielczość 1920 x 1080,
- w zestawie sterownik ekranu.

9

Nakładka dotykowa IR
6x55” 32 punkty

- wymiar obejmujący 6 monitorów bezramkowych 55”,
- 32 punkty dotyku,
- minimalny rozmiar wykrywanego obiektu 5 mm,
- brak wymaganej siły dotyku,
- dokładność dotyku 1 mm,
- czas reakcji 3-10 ms.

10

Uchwyt monitora full
service

- uchwyt ścienny nożycowy do montażu monitora bezramkowego,
- orientacja ekranów pion,
- typ rozwiązania uniwersalne,
- minimalny rozmiar ekranu 42,
- maksymalny rozmiar ekranu 65,
- minimalna możliwość pochyłu 0 st.,
- udźwig do 60 kg.

11

Nakładka dotykowa PCT
32"

- nakładka do monitora transparentnego 32”,
- technologia pcap,
- ilość punktów dotyku 10,
- minimalny wykrywany obiekt 8 mm palec, 3 mm rysik,
- czas reakcji 5-16 ms,
- zasilanie USB,

12

Rzeźba kinetyczna Cube

1.Rzeźba kinetyczna zewnętrzna
a/ Lokalizacja:
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- murek oporowy przy schodach wejściowych do budynku Collegium
Martineum w ośi 17 / P. Wymiary zewnętrzne podestu murku
przeznaczone na montaż rzeźby ok. 250 x 100 cm
b/ Forma:
-pylon w formie rzeźby kinetycznej złożonej z ruchomych kubików
poruszających losowo się w obrębie własnych osi, oraz względem siebie.
Nawiązanie do szyfrowania (np. forma kostki Rubika), wzajemnie
przenikające się tryby napędzające kostki (nawiązanie do maszyny
szyfrującej Enigma).
Możliwość zaprogramowania sekwencji poruszania się elementów.
Elementy graficzne -cyfry i litery.
Forma wertykalna, widoczny z ulicy, kontrastująca z elewacją budynku.
Pylon dostosowuje swoją formę do trybu pracy dzień – noc (elementy
podświetleń w nocy).
Rzeźba reklamowa - kinetyczna musi być atrakcyjna oraz oryginalna
wizualnie i wpisać się na stałe w przestrzeń miasta Poznania.
c/ Materiały:
Do zaprojektowania i wykonania rzeźby kinetycznej należy użyć
materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz
dewastacje.
Do wykonania rzeźby wskazuje się użycie takich materiałów jak np.: stal
szlachetna, stal corten, szkło bezpieczne, kamień naturalny.
Wykonawca na etapie projektowym powinien przewidzieć
doprowadzenie do rzeźby reklamowej niezbędnych mediów (Instalacja
elektryczna, instalacje niskoprądowe).
Wykonawca na etapie wykonania projektu zobowiązany jest do uzyskania
zgody oraz zatwierdzenia formy wizualnej przedmiotu zlecenia u Plastyka
Miejskiego.
Charakter rzeźby kinetycznej ma nawiązywać do ogólnej koncepcji
ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma.
13

Komputer sterujący typ 5

- procesor o wydajności nie gorszej niż 12000 punktów wg testu
passmark,
- 16 gb ram,
- dysk ssd 128 gb,
- złącze dp,
- złącze USB 3.0,
- karta graficzna o wydajności 3 d mark 11 nie gorszej niż 10800 punktów,
- karta graficzna 4 gb,
- directx 11.2. shader model 5.0. opengl 4.3.

14

Pakiet interconnect

- zestaw niezbędnego okablowania. złączy. adapterów i innych
elementów transmisyjnych sygnałów audio/video niezbędnych do
lokalnego podłączenia urządzeń.

15

Akcesoria montażowe

- zestaw akcesoriów i materiałów montażowych niezbędnych do
prawidłowego. bezpiecznego i kompletnego montażu urządzeń systemów
audiowizualnych.

16

Projektor typ 1

- typ projektora DLP,
- źródło światła laser,
- rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pikseli full HD,
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- jasność maksymalna 5000 ANSI lumenów,
- współczynnik projekcji z minimalnym zakresem regulacji w przedziale 1.3
2.13 1,
- możliwość pracy 24 / 7,
- wymagana certyfikowana ochrona na kurz według normy iec 60529 (min
IP5x).
17

Komputer sterujący typ 6

- procesor o wydajności nie gorszej niż 12000 punktów wg testu
passmark,
- 16 gb ram,
- dysk ssd 128 gb,
- złącze dp,
- złącze USB 3.0,
- karta graficzna pozwalająca na podłączenie minimum czterech
monitorów i stworzenie jednego pulpitu (technologia mosaic/eyefinity).

18

Monitor 22" interaktywny - wielkość ekranu 22”,
- format obrazu 16:9,
- panel amva LED,
- rozdzielczość fizyczna full HD 1080 p. 1920 x 1080
- jasność 200 cd/m²,
- kontrast 3 000:1 z panelem dotykowym,
- czas reakcji 8 ms,
- wyświetlane kolory 16.7 mln,
- redukcja niebieskiego światła,
- technologia dotykowa pojemnościowa,
- ilość punktów dotykowych 10,
- twardość szkła 7 h min,
- głośniki 2 x 2 w (stereo),
- kolor czarny,
- zasilacz wewnętrzny.

19

Monitor 46" bezramkowy

- wielkość ekranu 46”,
- panel z podświetleniem bezpośrednim w LED,
- kąty widzenia poziomo 178st. / pionowo 178st.,
- jasność 500 cd/m2,
- rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pikseli,
- czas reakcji 8 ms,
- terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin działania monitora,
- szerokość ramki maksymalnie 4 mm,
- wbudowana karta lan z przełącznikiem sygnału 2 x RJ 45,
- możliwość sterowania monitorem przez RS 232,
- korekcja krzywej gamma 10 bit,
- możliwość zintegrowania monitora z komputerem poprzez specjalny slot
znajdujący się w obudowie monitora,
- możliwość programowania wewnętrznej tablicy lut monitora o
minimalnej rozdzielczości 10 bit na każdy kanał rgb, możliwość zapisu
ustawień w przynajmniej trzech bankach pamięci monitora, trzy
niezależne banki pamięci dla ustawień kalibracyjnych dostępne z poziomu
menu osd monitora,
- możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania
dostarczonego przez producenta monitora,
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- możliwość zainstalowania opcjonalnych głośników,
- kolor obudowy monitora czarny,
- metalowa obudowa.
20

Monitor 48”
transparentny

- monitor transparentny 48”,
- rozdzielczość 1920 x 1080,
- w zestawie sterownik ekranu.

21

Nakładka dotykowa 48”
PCT

- nakładka do monitora transparentnego 48”,
- technologia pcap,
- ilość punktów dotyku 10,
- minimalny wykrywany obiekt 8 mm palec, 3 mm rysik,
- czas reakcji 5-16 ms

22

Projektor typ 2

- typ projektora DLP,
- źródło światła laser,
- rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pikseli full HD,
- jasność minimalnie 4000 ANSI lumenów,
- możliwość pracy 24/7,
- certyfikowana ochrona na kurz według normy iec 60529 (min IP5x),

23

Piramida holograficzna

- wymiar wyświetlacza ok. 560 x 342 x 420 mm,
- głośnik 2 x 10 w,
- przekątna wyświetlacza 23” 16:9,
- rozdzielczość full HD 1920 x 1080 p,
- obsługiwane formaty wmv, mp4, avi, mpeg 1/2/4, h.264,
- wejścia 1 x HDMI . 1 x sd slot.

24

Projektor typ 3

- typ projektora DLP,
- źródło światła dual laser niebieska i czerwona dioda laserowa,
- rozdzielczość natywna 1920 x 1200 pikseli WUXGA,
- jasność minimalna 8200 lm center,
- wymienne obiektywy,
- dołączony obiektyw producenta o współczynniku rzutu w zakresie 0.750.95:1,
- lens shift motoryczny z zakresu minimum h / 15 V / 50,
- możliwość pracy 24/7,
- certyfikowana ochrona na kurz według normy iec 60529 (min IP6x).
- konstrukcja bezfiltrowa,
- złącza we/wy wideo minimum 1 x hdmi. 1 x DVI d. 1 x hdbaset. 1 x sdi. 1
x HDMI out. 1 xvga out,

25

Nakładka dotykowa IR
3x46" 32 punkty

- nakładka obejmująca wymiar 3 x 1 portret dla monitora bezramkowego
46”,
- 32 punkty dotyku,
- minimalny rozmiar wykrywanego obiektu 5 mm,
- brak wymaganej siły dotyku,
- dokładność dotyku 1 mm,
- czas reakcji 3-10 ms,

26

Głośnik kierunkowy

- wejście niezbalansowane RCA,
- impedancja wejściowa RCA 10 kohm,
- wbudowany wzmacniacz,
- regulacja poziomu głośności na panelu,
- pasmo przenoszenia 250 Hz - 16 kHz,
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- czułość SPL 85 dB,
- stosunek sygnału do zakłóceń 70 dB,
- montaż w standardzie VESA,
27

Głośnik szerokopasmowy
typ 1

- nominalna impedancja 8,
- odczepy mocy 32 w 16 w 8 w 4 w (100 v) 16 w 8 w 4 w 2 w (70 V ) 8,
- moc rms 40 w,
- pasmo przenoszenia 100 Hz - 20 kHz,
- czułość 1 w/ 1 m 89 dB,

28

Wzmacniacz audio typ 1

- 1 kanał 4 (rms) 140 w,
- 1 kanał 8 (rms) 70 w,
- wszystkie kanały 4 (rms) 140 w,
- 2 kanał bridged 8 (rms) 280 w,
- pasmo przenoszenia (1 db. 3 db) 20 Hz - 25 kHz,

29

Ekran elektryczny 250cm

- ekran rozwijany elektrycznie,
- czarne ramki,
- czarny top.

30

Przyłącze multimedialne

- przyłącze multimedialne,
- metalowa obudowa,
- zamykane,
- wyposażone w zestaw wkładów ze złączami av i zasilaniem.

31

Serwer

- procesor serwerowy o wydajności nie gorszej niż 12000 punktów według
testu Passmark
- liczba gniazd procesora: 2
- ilość zainstalowanych procesorów: 1
- łącza komunikacyjne między elementami systemu: do 9,6 GT/s
- pamięć podręczna: 2,5 MB na rdzeń; opcje liczby rdzeni: 6,8,10,12,16
- system operacyjny: Windows Server 2016 Standard
- chipset z serii Intel C610
- pamięć RAM (zainstalowana): 32 GB
- typ pamięci RAM: DDR4
- dysk twardy: 32 TB
- maksymalna ilość dysków: 10 (2,5 cala)
- obsługiwane poziomy RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
RAID 50, RAID 60
- maksymalna pojemność pamięci RAM: 768 GB
- liczba gniazd pamięci: 12 x DIMM DDR4
- gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0
- karta sieciowa: 4 x 1GbE
- napędy: DVD-RW
- moc zasilacza [W]: 2 x 550 W
- obudowa: Rack 1U

32

Switch LAN

- switch lan 48 portów 10 / 100 / 1000 mbps,
- 4 porty sfp combo,
- pełny duplex,
- dublowanie portów,
- podpora kontroli przepływu,
- kontrola wzrostu natężenia ruchu,
- igmp snooping,
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- warstwa l 2,
- wielkość tabeli adresów 8000 wejścia,
- maksymalna szybkość przesyłania danych 1 gbit/s,
- protokoły zarządzające snmp 1. snmp 2. rmon 1. rmon 2. rmon 3. rmon
9. telnet. snmp 3. http. https,
- montaż rack.
33

Router

- interfejsy wan adsl 2 / 2 (rj 11 ),
- interfejsy lan 10 / 100 (rj 45 ),
- ilość portów lan 10 / 100 4 szt,
- wbudowany przełącznik switch,
- wbudowany modem adsl,
- standard adsl annex a,
- wbudowany punkt dostępowy wi fi,
- zarządzanie telnet,
- www,
- obsługa vpn,
- obsługa vlan,
- qos,
- metalowa obudowa.

34

Access point

- liczba portów RJ 45 1 x RJ 45,
- 802.11 b,
- 802.11 g,
- 802.11 n,
- pasmo 2.4 ghz,
- pasmo 5 ghz,

35

Szafa rack z
wyposażeniem

- szafa rack o wymiarach dostosowanych do instalowanych urządzeń,
- wyposażona w niezbędne akcesoria. takie jak patchpanele. półki.
prowadnice. zaślepki. przepusty kablowe. niezbędne do prawidłowego i
estetycznego montażu urządzeń.

36

Procesor audio

- dsp 2 x 32 / 64 bit,
- częstotliwość próbkowania 48 kHz,
- opóźnienie wejście wyjście,
- rozdzielczość 24 bit akm,
- zakres dynamiki ad 110 db. da 115 dB,
- 8 wejść / 8 wyjść terminal block (symetryczne),
- 2 wyjścia monitor terminal block (symetryczne),
- wyjście słuchawkowe jack ¼,
- analogowe wejście headroom 27 dbv 30 dbu,
- max poziom wejścia 18 dbv 21 dbu,
- impedancja wejściowa 0 dbv out od 50 dbv do 10 dbv w 0.5 dB step,
- impedancja wejściowa zbalansowana. 4 k,
- zasilanie phantom 42 vdc. 5 ma max. uruchamiane z oprogramowania,
- słuchawki 200 mw/ 200,
- pasmo przenoszenia (3 db) 5 Hz 24 kHz,
- thd szum 1 khz. 0 dbv wejście (line) 0.004,
- thd szum 1 khz. 40 dbv wejście (mic) 0.008,
- podłoga poziomu szumów fft (20 Hz 20 khz) lepsza niż 115 dB,
- między kanałowy crosstalk (20 Hz 20 khz) lepszy niż 90 dB (100 dB typ.),
- kanał przecieku (20 Hz 20 khz) lepszy niż 100 dB (115 dB typ.),
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- cmrr 20 Hz 20 kHz 65 dB typ,
- poziom wejścia (x 8 ) zakres od off do 0 dB,
- poziom wejścia (x 8 ) wyciszanie tak,
- poziom wejścia (x 8 ) sygnał polaryzacji odwróconej tak,
- poziom wejścia (x 8 ) pomiar światła vuclip pre post fader,
- poziom wyjścia (x 8 ) zakres od off do 0 dB,
- poziom wyjścia (x 8 ) wyciszanie tak,
- poziom wyjścia (x 8 ) sygnał polaryzacji odwróconej tak,
- poziom wyjścia (x 8 ) pomiar światła vuclip pre post fader,
- opóźnienie wejścia (x 8 ) od 0 do 1000 ms,
- opóźnienie wejścia (x 8 ) jednostki sec/ms/m/cm,
- opóźnienie wyjścia (x 8 ) od 0 do 1000 ms,
- opóźnienie wyjścia (x 8 ) jednostki sec/ms/m/cm,
- parametry eq rodzaje bypass / on off na wszystkich kanałach,
- (4 max na wejście) parametry eq,
- (8 max na wyjście w trybie 8 x 8 ) częstotliwość 20 Hz 20 kHz,
- (4 max na wyjście w trybie 16 x 16 ) gain 60 / 12 dB,
- (4 max na wyjście w trybie 16 x 16 ) q 0.3 do 200,
- (4 max na wyjście w trybie 16 x 16 ) nisko wysoko shelf 6 / 12 db/oct,
- (4 max na wyjście w trybie 16 x 16 ) nisko wysoko pass 6 / 12 db/oct,
- (4 max na wyjście w trybie 16 x 16 ) wszystkie pass ½ order,
- wysokie niskie filtry wyjścia przechodzące crossover bypass on off,
- wysokie niskie filtry wyjścia przechodzące crossover butterworth w 6 /
12 / 18 / 24 db/oct,
- wysokie niskie filtry wyjścia przechodzące crossover bessel w 12 / 18 /
24 db/oct,
- wysokie niskie filtry wyjścia przechodzące crossover linkwitz riley w 12 /
24 db/oct,
- zarządzanie zestawem złączy ethernet base tx 10 / 100 mb auto x over
cat 5 up do 100 m,
- rozszerzenie link bus (16 x 16 ch.) zastrzeżona dla cat 5. xover kabla do
100 m,
- zdalna magistrala 2. łączone parami do 1 km (patrz szczegółowe
specyfikacje),
- gpi 8. od 0 do poziomu ttl lub 10 VDC,
- gpo 8. 3 bieguny pojedyncze relay 1 a. 48 VDC max,
- aux. zasilacz do pilota gpi 12 vdc. 1.2 a. max. (zabezpieczone przed
zwarciem),
- data i czas realizacji (akumulator) ok. 1 miesiąc (zależny od temperatury
otoczenia),
- dokładność rtc 1 minuta / rok.
37

Uchwyt projektora

- uchwyt projektora dostosowany do zabudowy scenograficznej.
warunków w przestrzeni projekcyjnej. o długości i dopuszczalnym
obciążeniu dopasowanym do wagi projektora.

38

System sterowania
podświetleniem ścian

- system podświetlenia scenografii przestrzeni łącznika,
- komunikacja z komputerem pc przez ethernet/com,
- możliwość sterowania jasnością układu.

39

Soczewka projektora typ 2 - soczewka dedykowana do projektora typ 3,
- throw rate 0.76 0.95.
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Głośnik szerokopasmowy
typ 2

- kanały 2,
- nominalna impedancja 8 om,
- max moc rms power 60 w,
- moc programowa 120 w,
- nominal high impedance 100 V line,
- power selector 5 / 7.5 / 15 / 30 w,
- max. SPL 1 w 1 m 93 dB,
- pasmo przenoszenia 6 dB 8 110 Hz 20 kHz,

41

Głośnik szerokopasmowy
typ 3

- drożność 2 drożne,
- nominalna impedancja 8 om,
- max moc rms 70 WRMS,
- moc programowa 140 WRMS,
- skuteczność SPL 1 w 1 m 89 dB,
- max. SPL 1 m 110 dB,
- pasmo przenoszenia (3 db) 85 Hz 20 kHz,

42

Wielokanałowy
odtwarzacz audio

- mp 3 do 320 kb/s,
- 16 bit wav do 48 kHz,
- pasmo przenoszenia 20 Hz to 20 kHz,
- zakłócenia poniżej 0.01,
- zakres dynamiki 92 dB,
- ilość ścieżek do 99 na parę stereo,
- 8 kanałów wyjściowych stereo,
- wyjścia 2 xrca na kanał stereo,
- sterowanie ethernet. RS 232. 4 x gpio,
- niezależne sterowania głośnością każdego kanału,
- obudowa rack.
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Wzmacniacz audio typ 2

- 1 kanał 4 (rms) 140 w,
- 1 kanał 8 (rms) 70 w,
- wszystkie kanały 4 (rms) 140 w,
- 2 kanał bridged 8 (rms) 280 w,
- pasmo przenoszenia (1 db. 3 db) 20 Hz 25 kHz,

44

Wzmacniacz audio typ 3

- moc wyjściowa 2 x 50 watts / 4,
- moc wyjściowa bridge mode 1 x 100 watt 8,
- thd 0.05,
- pasmo przenoszenia 20 Hz to 20 kHz 0 db/ 3 dB,
- s/n 100 dB,
- high pass filter 2 nd order 12 dB per octave. 30 / 100 / 160 Hz
switchable,
- zakres dynamiczny 100 dB,
- zasilanie 110 / 230 VAC 10 50 / 60 Hz,

45

Wzmacniacz audio typ 4

- moc wyjściowa 4 x 80 watt / 4 ohm,
- moc wyjściowa bridged mode 2 x 160 watt / 8 ohm,
- thd 0.015,
- pasmo przenoszenia 20 Hz to 20 kHz 0 db/ 3 dB,
- s/n 102 dB,
- filtr górnoprzepustowy 2 nd order 12 dB per octave 30. 160 Hz
switchable,
- zakres dynamiczny 102 dB,
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- impedancja wejściowa 10 kohm,
- złącze RS 485 do zdalnej kontroli i monitorowania systemu,
- zasilanie 230 VAC 10 50 Hz,
- zmienny poziom pracy wentylatora. kontrolowany temperaturowo,
- kompatybilny z systemem montażu rack,
46

Moduł oświetlenia
ściennego typ 1

- moduł podświetlenia blach perforowanych,
- samodzielna praca układu,
- możliwość zaprogramowania sekwencji w jakiej następować będą
ściemniania/rozjaśniania,
- źródło światła LED.

47

Moduł oświetlenia
ściennego typ 2

- moduł podświetlenia blach perforowanych,
- samodzielna praca układu,
- możliwość zaprogramowania sekwencji w jakiej następować będą
ściemniania/rozjaśniania,
- źródło światła LED.

48

Zestaw komputerowy allin-one

- komputer typu all in one,
- ekran min. 27”, rozdzielczość min 1920 x 1080,
- procesor o wydajności nie gorszej niż 9500 punktów w teście passmark,
- pamięć ram 8 gb,
- dysk SSD min. 256GB,
- w zestawie mysz i klawiatura.

49

Urządzenie
wielofunkcyjne

- typ drukarki kolor,
- funkcje drukowanie, kopiowanie i skanowanie, faksowanie,
- wyświetlacz kolorowy, ekran dotykowy,
- obsługiwany rozmiar papieru a3,
- technologia laserowa,
- pamięć min. 256 mb z możliwością rozbudowy do min 512 mb,
- automatyczny druk dwustronny,
- min 2 podajniki (kasety) na różne rozmiary papieru.

50

Kasa fiskalna

- urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak,
- informatyczny nośnik danych karta 4 gb sd/sdhc,
- eurofiskalizacja możliwość zaprogramowania dowolnej waluty
ewidencyjnej. w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż. np.
euro,
- stawki vat 7 (a...g),
- liczba plu 8000,
- nazwa towarów 40 znaków,
- dodatkowe kody kreskowe,
- kasjerzy 8,
- opakowania 16,
- formy płatności 8,
- rabaty / narzuty 8,
- jednostki miary 5,
- klawisze skrótu 15 (3 x 5 ),
- grupy towarowe 16,
- formaty kodów ważonych 9,
- opisy wypłat 10,
- obsługa błędów 10,
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- bufor pozycji paragonowych 10 000,
- liczba znaków w wierszu 40,
- szerokość papieru 57 mm,
- długość rolki papieru 30 m,
- szybkość wydruku 16 linii/s,
- wyświetlacz operatora lcd 2 x 16 alfanumeryczny. podświetlany,
- wyświetlacz klienta LED 8 numeryczny,
- liczba klawiszy klawiatury 24. w tym 5 programowalnych (3 poziomy),
- ethernet,
- 3 x RS 232,
- 1 x USB (skaner kodów kreskowych),
- szuflada,
- obsługiwane urządzenia,
- komputer. skaner kodów kreskowych (usb/rs 232 /ps 2). waga. modem
gprs. multiplekser. monitoring. szuflada,
51

System mechaniczny
programowanie wizualne

- mechaniczno/elektroniczny układ silników. diod lub innych elementów
mechaniczno elektronicznych używanych jako elementy wykonawcze.
stosowanych w celu zademonstrowania wyników programowania
wizualnego,
- komunikacja z komputerem sterującym ethernet/com.

52

Oprogramowanie do
korekcji geometrycznej

- możliwość zsynchronizowanego odtwarzania wielu plików video na
jednym odtwarzaczu,
- funkcja warping i soft edge blending,
- funkcja korekcji kolorów,
- możliwość podłączenia co najmniej czterech urządzeń wyświetlających
do jednego odtwarzacza,
- natywne wsparcie dla technologii nvidia quadro,
- możliwość automatycznej kalibracji z wykorzystaniem kamery.

2.5.37

Ekspozycja – rozwiązania scenograficzne, aranżacyjne, multimedialne i
wyposażenie

2.5.37.1 Założenia programowe ekspozycji
Lokalizacja Centrum Szyfrów im. M. Rejewskiego, J. Różyckiego i H. Zygalskiego nie jest dziełem przypadku. To
właśnie w stolicy Wielkopolski w 1929 r. uruchomiono kurs kryptologii, który rozpoczął lawinę zdarzeń
arcyważnych dla historii Polski, Europy i świata. Podczas poznańskiego kursu, którego wykładowcami byli
dojeżdżający z Warszawy mjr Franciszek Pokorny, kpt. Maksymilian Ciężki oraz inż. Antoni Palluth, poznali się trzej
wybitni młodzi matematycy - późniejsi pogromcy kodu Enigmy. Sam budynek Centrum stoi zaś w miejscu
przedwojennej siedziby filii Biura Szyfrów Wojska Polskiego zatrudniająca najzdolniejszych uczestników kursu. Nie
ma więc w Polsce drugiego miejsca, w którym historia złamania najważniejszego szyfru w dziejach wybrzmiałaby
równie mocno.
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Złamanie przez Polaków szyfrów Enigmy, które zdaniem angielskich i francuskich sojuszników były niemożliwe do
złamania, ocaliło kilka milionów ludzkich istnień i skróciło czas trwania najstraszliwszego konfliktu militarnego w
dziejach o blisko dwa lata. Jednak osiągnięcie Polaków przyniosło jeszcze jeden skutek. Wraz ze skonstruowaniem
przez nich maszyn wspomagających łamanie szyfrów (cyklometr, bomba kryptologiczna), zainicjowane zostały
prace nad pierwszymi komputerami. Ich praca była więc zalążkiem dla wszystkich tych urządzeń, z którymi mamy
do czynienia na co dzień i które czynią nasze życie łatwiejszym. Ten aspekt opowieści o Enigmie sprawia, że nawet
osoby niezainteresowane historią powszechną znajdą dla siebie atrakcyjny wątek ekspozycji.
Aby przypominać kolejnym pokoleniom o kluczowym wkładzie Polaków w historię i rozwój cywilizacji, tworzymy
narrację angażującą emocje i umysł. Korzystamy z najnowszych technologii, które być może nie powstałyby bez
osiągnięć Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego. Sercem ekspozycji będzie zaś zabytkowa sala im. Profesora
Burszty ze stanowiskami poświęconymi sylwetkom polskich kryptologów.
Idea: Kurs kryptologii dla wszystkich
Po 90 latach od uruchomienia słynnego Kursu Szyfrów dla słuchaczy z Uniwersytetu Poznańskiego, w budynku przy
ulicy św. Marcin rozpocznie swoje działanie kolejny “kurs”. Zostanie on podzielony na trzy “rozdziały” (części
ekspozycji) złożone z przeplatających się ze sobą elementów historycznych i edukacyjnych. W ten sposób fakty
historyczne - połączone z doświadczeniami praktycznymi - lepiej zapadną w pamięci zwiedzających.
Pierwszy z “rozdziałów” pozwoli zaznajomić się z systemami szyfrowania stosowanymi od starożytności po czasy
współczesne. Stanowiska bazujące na najnowszych rozwiązaniach technologicznych - ekranach dotykowych,
wirtualnej rzeczywistości czy projekcjach - pozwolą na aktywne uczestnictwo w ekspozycji, uruchamiając
wyobraźnię i umysł. Dzięki poznaniu zasad kryptologii w pierwszej części ekspozycji, zwiedzający będą w stanie w
pełni docenić pracę polskich matematyków przedstawiony w części drugiej oraz skutki ich działań zaprezentowane
w trzeciej. Niektóre spośród najistotniejszych informacji będą powtarzane w toku narracji, aby lepiej zapaść w
pamięć zwiedzających i trafić także do osób, które część stanowisk ominą.
Taka kumulacja wiedzy kryptologicznej, podana w atrakcyjnej, a jednak skrótowej formie, powinna stać się
punktem obowiązkowym dla młodzieży w nowoczesnej szkole.
Ekspozycja stanowić będzie bowiem doskonały wstęp do programowania, które już niedługo może stać się
przedmiotem obowiązkowym w polskiej szkole.

2.5.37.2 Visitor Center
Visitor Center będzie przestrzenią, w której zwiedzający będą spędzać czas przed i po odwiedzeniu ekspozycji.
Będzie ona angażować osoby oczekujące na zwiedzanie, wprowadzając je w tematykę kryptologii, pokrótce
przedstawiając sylwetki poznańskich matematyków, a także prezentując najważniejsze wydarzenia związane z
Enigmą oraz rozwojem maszyn obliczeniowych. Będzie to niejako atrakcyjne podsumowanie najważniejszych
informacji pojawiających się na ekspozycji.
W Visitor Center znajdzie się również recepcja wraz z systemem automatycznych bramek dostępowych
prowadzących do ekspozycji głównej.
W przestrzeni pomieszczenia Visitor Center należy zaprojektować ladę recepcyjną.
Lada dwustanowiskowa przeznaczona będzie dla pracownika obsługi, gości Centrum Szyfrów Enigma oraz
pracownika ochrony obsługującego systemy bezpieczeństwa w szczególności CCTV.
Zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie bramek dostępu do części ekspozycyjno-wystawienniczej.
Stanowisko te będzie również służyło do zaopatrywania zwiedzających w audio przewodniki ułatwiające
poruszanie się po wystawie oraz pełniło charakter informacyjno-reklamowy.
Zadaniem personelu obsługi będzie udzielanie profesjonalnej pomocy i odpowiadanie na specjalne prośby i
potrzeby każdego gościa.
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2.5.37.3 Ścieżka zwiedzania
Ułożona chronologicznie ścieżka zwiedzania składać się będzie ze stanowisk poświęconych historii oraz stanowisk
edukacyjnych. Większość z nich zaopatrzona będzie w aplikacje umożliwiające zgłębianie wiedzy na trzech
poziomach zaawansowania (podstawowym, rozszerzonym i zaawansowanym). Stanowiska będzie można
odkrywać indywidualnie lub grupowo - grupy liczące do 25 osób podejmowane będą przez przewodnika.

2.5.37.4 I. Część wprowadzająca “Odkryj ukryte”
Zwiedzający poprzez wciągającą, opartą na doświadczeniach narrację poznają historię kryptografii oraz przejdą
podstawowy kurs szyfrowania. Zdobędą wiedzę o dawnych metodach utajniania informacji, takich jak kody, szyfry,
steganografia. Ta część pełna jest interaktywnych i manualnych stanowisk, przy których na zwiedzających czekać
będą zagadki i łamigłówki. Niektóre z nich umożliwią rywalizację, inne będą przeznaczone do obsługi
indywidualnej.

2.5.37.5 II. Część zasadnicza “Twierdzenie, które wygrało drugą wojnę światową”
W kolejnym kroku omawiamy rolę Poznania i związanych z miastem matematyków, a także budowę enigmy oraz
wydarzenia II wojny światowej. Będzie to najbardziej historyczna spośród części. Wiedza przedstawiana będzie za
pomocą dynamicznych prezentacji multimedialnych, animacji i filmów. Dzięki innowacyjnej, interaktywnej formie
nurt opowieści wciągnie zwiedzających, a jej bohaterowie “ożyją”. W tej strefie będzie też można obejrzeć i poznać
bliżej najsłynniejszą maszynę szyfrującą.

2.5.37.6 III. Część "Od bomby do komputera"
Trzecia z części traktować będzie o związku prac prowadzonych w przeszłości przez polskich kryptologów nad
złamaniem szyfru Enigmy z odbywającą się właśnie rewolucją cyfrową. Zaprezentowana tutaj zostanie historia
wynalazków, które doprowadziły do powstania pierwszych programowalnych maszyn liczących, które można
określić mianem komputerów. Ponadto na eksperymentalnych stanowiskach zwiedzający spróbują swoich sił w
programowaniu.

2.5.37.7 Aranżacja przestrzeni
Scenografia ekspozycji to innowacyjne spojrzenie na zabytkową przestrzeń. Utworzona zostać ma nowa jakość bez
głębokiej ingerencji w strukturę budynku. Ekspozycja ma być zapadająca w pamięć, dlatego scenografia ma
korzystać z ikonicznych, wyrazistych symboli i środków wyrazu. Zwiedzający powinien poczuć się jak we wnętrzu
gigantycznej maszyny obliczeniowej. Jednocześnie powinien poczuć aurę tajemnicy, co pozwoli mu głębiej
zanurzyć się w historię polskich kryptologów. Atmosferę tajemnicy i zagadki zbuduje kolorystyka ekspozycji.
Barwami dominującymi będą czerń i biel. Im dalej zwiedzający będzie kroczył po ścieżce zwiedzania, tym
ciemniejsze i bardziej skomplikowane będą otaczały go konstrukcje.
Podstawową cząstką konstrukcyjną wystawy jest kwadrat inspirowany płachtą Zygalskiego. Kwadratowe będą więc
ścianki oddzielające kolejne stanowiska, fragmenty dekoracyjne, ekrany dotykowe z aplikacjami edukacyjnymi. Na
tym tle wyróżniać będzie się zabytkowa Aula, której przestrzeń wypełnią nieregularne, ciemne bryły dopełniające
dramatyzm opowieści.
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W toku narracji powtarzać będzie się motyw wielkoformatowych wydruków - cytatów podkreślających
najważniejsze fragmenty opowieści oraz zdjęć jej bohaterów. Zabieg ten ma na celu nie tylko atrakcyjne
wypełnienie przestrzeni, ale także utrwalenie w pamięci zwiedzających twarzy, biogramów oraz osiągnięć
najwybitniejszych kryptologów.
Niektóre z grafik wykonane zostaną w technice ASCII ART przy użyciu liter, cyfr i znaków przestankowych. Instalacje
te także będą posługiwały się swego rodzaju kodem. Z odległości kilkunastu kroków dana grafika sprawiać będzie
wrażenie zwyczajnej fotografii przedstawiającej na przykład polskich żołnierzy ze sztandarami zdobytymi podczas
Bitwy Warszawskiej. Podchodząc coraz bliżej zwiedzający dostrzeże, że obrazy przedstawione na fotografii w
istocie składają się z ciągów cyfr i liter. Dzięki temu dostrzeże i zrozumie związek między kryptologią, którą
symbolizują ciągi cyfr i liczb, a zwycięstwem odniesionym na polu bitwy.
Szczegóły rozwiązań aranżacyjnych i scenograficznych oraz pozostałe wyposażenie Centrum Enigmy – patrz:
rysunki koncepcyjne załączone do niniejszego opracowania.

2.5.38

System biletowy i kontroli wstępu na ekspozycję

Wykaz sprzętu komputerowego, kasowego i druku biletów dla dwóch stanowisk kasowych w CS Enigma wraz z
systemem kontroli wstępu na ekspozycję.
Zaprojektować należy zgodnie z Księgą Tożsamości Znaku (SIW), wydrukować i dostarczyć 150 tys. blankietów
biletowych dopasowanych parametrami do systemu biletowego.
Poniższy wykaz zawiera wyposażenie referencyjne, w specyfikacji bliźniaczej do Bramy Poznania, której
operatorem jest miejska jednostka kultury – Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Ponieważ będzie
wykorzystywany (rozbudowany) system biletowy oraz system kontroli dostępu działający w Bramie Poznania to
należy zainstalować wskazany poniżej sprzęt lub równoważny o minimalnych parametrach jak w tabeli. Zakupiony
sprzęt musi być w pełni zgodny z obecnie użytkownym systemem Iksoris w Bramie Poznania z uwagi na np.
konieczność instalacji specjalistycznego oprogramowania i współpracy ze ww. systemem.
Wykaz należy zweryfikować pod kątem dopasowania do przestrzeni, możliwości instalacyjnych oraz
organizacyjnych Centrum Szyfrów Enigma.
Lp.

Sprzęt komputerowy i wdrożenie – minimalne wymagania

1

Serwer rack Silver-4108 16GB 2x120GB SSD PERC H330 iDRAC9 Express 1x550W lub równoważny 1

2

Zasilacz UPS typu Back-UPS BK650EI 650VA dla serwera lub równoważny

1

3

Komputer min. Intel Core i3-8100 4GB 1TB Windows 10 Pro lub równoważny

2

4

Monitor dotykowy min. 22" lub równoważny

2

5

7

Zasilacz UPS typu Back-UPS BE700G-CP dla urządzeń stanowiska kasowego lub równoważny
2
Drukarka fiskalna typu Thermal HD wyświetlacz standardowy (w tym fiskalizacja) - Drukarka
fiskalna musi zostać dostarczona bez fiskalizacji na czas instalacji i szkolenia i zostać
zafiskalizowana po zakończeniu wdrożenia i szkoleń.
2
Drukarka do druku biletów typu BOCA L z nożem (top opto, podblatowa) - konieczność instalacji
specjalistycznego oprogramowania i współpracy z systemem Iksoris
2

8

Drukarka dokumentów laserowa sieciowa typu LaserJet M402dne lub równoważny

2

9

Czytnik kodów kreskowych dla kasjera typu Voyager 1250g USB podstawka lub równoważny

2

10

Kasetka na pieniądze typu Posnet flip-top do montażu w blacie lub równoważny

2

6
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11

Palmtop do mobilnej kontroli biletów typu Zebra TC20 - konieczność instalacji specjalistycznego
oprogramowania i współpracy z systemem Iksoris
2

12

Instalacja serwera

1

13

Instalacja oprogramowania

1

15

Dojazd na wdrożenie

1

Lp.

Kontrola dostępu za pomocą kołowrotów
Czytnik kontroli dostępu iKSORIS (odczyt kodów 1D/2D/w tym z ekranów telefonów) konieczność zakupu w firmie Softcom, z uwagi na zapewnienie współpracy z systemem Iksoris
Bramka obrotowa Gastop BR2-TM-DA-INOX umożliwiająca współpracę z oprogramowaniem
iKSORIS - dopuszcza się zastosowanie sprzętu równoważnego, zgodnego z rekomendacją
producenta – konieczna konsultacja dostawcy z firmą Softcom
Bramka uchylna typu Gastop GR1-A sterowana zdalnie - dopuszcza się zastosowanie sprzętu
równoważnego, zgodnego z rekomendacją producenta – konieczna konsultacja dostawcy z firmą
Softcom
Transformator bezpieczeństwa ZS-24 130VA - dopuszcza się zastosowanie sprzętu
równoważnego, zgodnego z rekomendacją producenta – konieczna konsultacja dostawcy z firmą
Softcom
Zasilacz prądu stałego AMR4-24 do zasilania czytników kontroli dostępu iKSORIS - konieczność
zakupu w firmie Softcom, z uwagi na zapewnienie współpracy z systemem Iksoris
Centrala radiowa z pilotem do sterowania bramką uchylną - dopuszcza się zastosowanie sprzętu
równoważnego, zgodnego z rekomendacją producenta – konieczna konsultacja dostawcy z firmą
Softcom
Montaż i uruchomienie bramek (do przygotowanego podłoża i wyprowadzonego okablowania)
- konieczność zakupu w firmie Softcom, z uwagi na zapewnienie współpracy z systemem Iksoris

ilość

1

2

3

4
5

6
7

2.5.39

2

2

2

2
2

1
1

Ogólne założenia

2.5.39.1 Osoby starsze, rodziny z dziećmi, grupy szkolne
1. Podesty lub schodki ułatwiające dostęp
W zależności od tego na jakiej wysokości będą się znajdowały interaktywne nośniki na ekspozycji, w celu ułatwienia
do nich dostępu należy przy nich umieścić podesty lub schody. Ważne, aby były mobilne i możliwe do przesunięcia
np. w sytuacjach, gdy z nośnika chciałaby skorzystać osoba na wózku inwalidzkim (konieczność podjechania blisko
nośnika). Liczba i rodzaj podestów uzależniona jest od liczby i rodzaju nośników na ekspozycji. Zamawiający
dopuszcza możliwość integracji podestu z nośnikiem przy zachowaniu zasady mobilności-możliwości schowania
go).
2. Tablice z informacjami ułatwiającymi korzystanie z nośników na wystawie
Korzystanie z wystawy ułatwić mają tablice informacyjne rozmieszczone przed wejściem na wystawę i w jej
przestrzeni. Przed wejściem na wystawę pomocna będzie instrukcja ogólna czy dotycząca np. korzystania z audio
przewodnika. Natomiast w salach wystawowych w zależności od rodzaju nośników korzystanie z nich ułatwią
tablice z instrukcjami obsługi (krótkie i jasno sformułowane kolejne kroki). Przy wybranych nośnikach powinny
znaleźć się propozycje aktywności dla dzieci/młodzieży, skierowane do ich opiekunów/-ek. Aby wzmocnić przekaz
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instrukcje oprócz tekstu zawierać ma również instrukcje obrazkowe – piktogramy. Zamawiający dopuszcza
możliwość integracji tablic informacyjnych z nośnikiem.

2.5.39.2 Grupy szkolne – działania edukacyjne

Szafy-schowki na pomoce dydaktyczne, materiały „zużywalne” na poszczególnych stanowiskach wystawowych o
charakterze analogowym
Umieszczenie w kilku (5-6) przestrzeniach wystawy szaf-schowków, w których będzie można zmagazynować
pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych bądź aktywnych oprowadzań dla grup dzieci i młodzieży. Szafy należy
zaprojektowaćpowinny być zaprojektowane specjalnie na potrzeby ekspozycji, dzięki czemu będą pasować
estetyką do jej przestrzeni. Proponuje się rozmieszczenie 4 (zabezpieczonych na kartę) szaf w kolejnych salach
wystawowychw porównywalnych od siebie odległościach.

2.5.39.3 Osoby z niepełnosprawnościami
1. Wózek inwalidzki
Wyposażenie ekspozycji w wózek dla osób mających problemy w poruszaniu, przyczyni się do zwiększenia
dostępności przestrzeni ekspozycyjnych. Wózek może być przydatny dla osób w różnym wieku i możliwy do
wypożyczania na czas przemieszczania się po przestrzeni Centrum Szyfrów Enigma, zwłaszcza sal ekspozycyjnych.
Należy dostarczyć dwa składane wózki inwalidzkie (do wypożyczenia na czas wizyty w holu głównym).
2. Krzesła do ewakuacji
Zapewnienie możliwości ewakuacji każdej osobie przebywającej w Centrum Szyfrów Enigma jest niezbędne z
powodów bezpieczeństwa. W czasie ewakuacji niedozwolone jest korzystanie z wind, a droga ewakuacji prowadzi
przez klatki schodowe. Z tego powodu konieczne jest umożliwienie korzystania ze schodów każdej osobie
przebywającej w Centrum Szyfrów Enigma. Wśród osób ewakuowanych mogą znaleźć się osoby mające problemy
z poruszaniem się. Dla nich instytucja powinna być wyposażona w krzesła do ewakuacji. Należy dostarczyć
pojednym odpowiednim krześle na każdą klatkę schodową np. https://www.evacchair.co.uk/evacuation-modelrange/

2.5.39.4 Wymagania technologiczne
1.

2.
3.
4.
5.

Centralny serwer z programem zdolnym do sterowania każdego urządzenia:
a. komunikacja z urządzeniami wyświetlającymi treści (monitory, projektory, okulary, itd.) w celu
włączania i wyłączania oraz odbierania komunikatów awaryjnych (np. informacja o przegrzaniu,
przepalonej lampie).
b. sterowanie komputerami z treścią w celu restartu, włączania i bezpiecznego wyłączania
(poprawne zamknięcie systemu „graceful shutdown” a nie odcięcie zasilania) oraz zdalnego
podłączania nawet w sytuacji stanu wyłączenia danego komputera (np. system vPro).
Sieć wi-fi i ethernet na całej ekspozycji z dostępem do serwera sterującego. Każde stanowisko powinno
mieć zapewnione przewody do wszystkich urządzeń oraz co najmniej jedne zapasowy.
System sterowania oświetleniem i nagłośnieniem zintegrowany z harmonogramem i sterowaniem przez
serwer zarządzania ekspozycją.
Stanowiska umożliwiają łatwy demontaż i prace serwisowe i eksploatacyjne urządzeń.
System obejścia sterowania w razie awarii i uruchomienia ekspozycji ręcznie.
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6.
7.
8.

Dostęp do sieci ekspozycyjnej z zewnątrz przez połączenie VPN.
Narzędzia do badań UX / UI.
Wymagania odnośnie serwera/oprogramowania sterującego ekspozycją:
a. Harmonogram pracy urządzeń. Możliwość konfiguracji w zakresie czasowym:
 codziennym
 tygodniowym
 miesięcznym
 w wybranym dniu
Możliwość konfiguracji w zakresie obiektowym:
 cała ekspozycja
 dana sala
 zespół stanowisk
 konkretne stanowisko
b. Możliwość dodawania i zmieniania zarządzanych urządzeń w razie potrzeby wymiany lub
rozszerzenia asortymentu.
c. Możliwość całkowitej zmiany lub edycji treści na każdym stanowisku.
d. Możliwość podłączenia zdalnego z wielu stanowisk
e. Zarządzanie użytkownikami i zakresem ich uprawnień np. ograniczanie do korekty treści lub
możliwość ustawiania harmonogramów.
f. Możliwość podglądu wyświetlanych treści przed wysłaniem na docelowe stanowisko
g. Monitoring w czasie rzeczywistym parametrów pracy (np. ilość godzin świecenia lamp, status
wł./wył., status błędów)
h. Wysyłanie zgłoszeń alarmowych i błędów urządzeń na email.
9. Wymagania odnośnie urządzeń:
a. Każdy monitor, projektory lub inny wyświetlacz musi mieć możliwość sterowania przez złącze
LAN.
b. Komputery wyposażone w system umożlwiający zdalne podłączenie pomimo stanu wyłączenia
(np. vPro)
10. Ogólne wymagania techniczne:
a. Upewnić się jakie wymagania będą miały aplikacje i dobrać komputery z odpowiednią kartą
graficzną, procesorem i ilością pamięci RAM.
b. Komputery, projektory, monitory muszą sobie poradzić z pracą wielogodzinną każdego dnia
(tryb 24/7)
c. Urządzenia w zabudowie muszą być wentylowane i zabezpieczone przed kurzeniem.
d. Zadbanie przy budowie aplikacji o dynamiczny ekran bezczynności w celu uniknięcia szybkiego
wypalania matrycy przez wyświetlanie statycznego obrazu
e. W miarę możliwości zadbać o redundancję serwera ekspozycji najlepiej przez umieszczenie
zapasowego w oddzielnym pomieszczeniu.

2.5.40

System Zarządzania Ekspozycją

Rozwiązanie wykorzystujące oprogramowanie, infrastrukturę sieciową i funkcje poszczególnych urządzeń do
realizowania celów związanych z szeroko rozumianą pracą ekspozycji multimedialnej. Głównym elementem
takiego rozwiązania musi być system składający się z kompletnych narzędzi programowych w architekturze klientserwer. System taki musi być jednolity i nie wymagający zewnętrznych elementów do pracy.
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2.5.40.1 System
System zarządzania ekspozycją musi:
1. Pracować w technologii, umożliwiającej łatwą przebudowę, dostosowanie do potrzeb zamawiającego i
pozwalająca na szybką i bez konfliktową aktualizację oraz rozwój. System musi pozwalać na usuwanie
potencjalnych błędów oraz wprowadzanie zmian wynikających z potrzeb ekspozycji w trybie doraźnym.
2. Współpracować ze wszystkimi urządzeniami znanych producentów A/V. Urządzenia muszą być
poprawnie rozpoznawane a obraz i dźwięk poprawnie na nich wyświetlany. System musi mieć możliwość
odczytywania podstawowych parametrów pracy podłączonych do niego urządzeń (np. w przypadku
projektorów jest to czas pracy lampy lub status wł./wył.) i potrafić je uruchamiać i wyłączać zgodnie ze
zbudowanymi harmonogramami.
3. Współpracować z systemami AMX, DMX, MOXA, DALI, Crestron.
4. Posiadać moduł kopii bezpieczeństwa wszystkich swoich elementów i pozwalać na łatwe przywracanie
stanu wyjściowego w razie awarii lub podmiany sprzętu.
5. Mieć możliwość dynamicznego skalowania przez dołączanie nowych zasobów sprzętowych lub usuwanie
nadmiarowych (np. nowe playery w przypadku rozwoju stanowisk). System powinien automatycznie
wykrywać nowe playery i urządzenia.
6. Zabezpieczać wszystkie przetwarzane i przechowywane dane
7. Pozwalać na pracę wielu użytkowników jednocześnie
8. Posiadać system zdalnego dostępu do zarówno do aplikacji serwerowej jak i każdego playera.
9. Być wysoce ergonomiczny i łatwy w obsłudze. Wszelkie interakcje powinny odbywać się przez pełni
responsywny interface webowy w języku polskim i przynajmniej angielskim. Elementy interfejsu
użytkownika powinny być zbudowane na ogólnie znanych i akceptowanych rozwiązaniach jak np. edytory
WYSIWYG czy funkcje Drag and Drop.
10. Budować obszerne, ale łatwe w nawigacji i przeglądaniu logi stanów i zdarzeń wszystkich swoich
elementów.

2.5.40.2 Serwer
Aplikacja serwerowa ma być zainstalowana na fizycznej lub wirtualnej maszynie podłączonej do wszystkich
komputerów klienckich (playerów) oraz do systemów urządzeń ekspozycyjnych takich jak np. oświetlenie, czujniki
ruchu, czujniki kinetyczne, silniki sterujące dekoracjami. Musi posiadać następujące funkcjonalności:
1. Mieć możliwość obsługi wystarczającej ilości playerów, aby można było skonfigurować wszystkie
przewidziane na stanowiskach komputery oraz mieć możliwość zwiększenia ich ilości w razie potrzeby
przebudowy lub rozwoju ekspozycji.
2. Pozwalać na bezpieczny dostęp (login i hasło z możliwości odzyskania hasła w razie utraty) przez panel
WWW z każdego komputera znajdującego się w sieci ekspozycyjnej.
3. Posiadać system zarządzania użytkownikami pozwalającym na dodawanie, edycję, usuwanie dowolnej
ilości kont użytkowników oraz konfiguracji ich uprawnień. System musi pozwalać na ustawienie każdemu
użytkownikowi poziomu uprawnień do poszczególnych funkcji systemu, bazy multimediów,
uruchamianych na playerach aplikacji, konfiguracji poszczególnych playerów i ich grup. Konta
użytkowników muszą posiadać swoje loginy i hasła oraz muszą mieć możliwość uzyskania dostępu z
panelu WWW z dowolnego urządzenia (np. smartfon, tablet, komputer PC) w sieci ekspozycji.
4. Umożliwiać zarządzanie urządzeniami ekspozycyjnymi. System musi potrafić włączać, wyłączać i
resetować komputery stanowiskowe. Musi posiadać możliwość dodawania, odejmowania, edycji
ustawień i konfiguracji komputery oraz porządkować je w różnego rodzaju zhierarchizowane grupy (np.
cała ekspozycja/sala/grupa tematyczna/stanowisko).
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5.

Wysyłać przygotowane treści jako gotowe prezentacje dla danego stanowiska. Program musi mieć
możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji prezentowanych treści, przełączania ich wersji oraz weryfikacji czy
są poprawnie wyświetlane. System musi posiadać funkcje:
 tworzenia playlist i harmonogramów dla poszczególnych elementów ww. hierarchii.
 budowanie scenariuszy prezentacji dla całej ekspozycji (np. dla różnych grup wiekowych) i
przełączania ich w razie potrzeby na danych stanowiskach bez konieczności resetowania ich.
 możliwość zarządzania ww. playlistami, harmonogramami i scenariuszami w celu ich archiwizacji,
porządkowania, edycji, powielania i dysponowania zgodnie z zakresami uprawnień
użytkowników.
6. Posiadać moduł budowy harmonogramów pracy, zarówno poszczególnych urządzeń, jak i całych,
wcześniej zdefiniowanych, grup. Uruchamianie i wyłączanie w określone dni i godziny. Możliwość
definiowania równolegle wielu harmonogramów dla różnych urządzeń lub grup. Zarządzanie
harmonogramami musi pozwalać na ich powielanie, zapisywanie i archiwizację a przełączanie między nimi
musi być proste i intuicyjne (np. poprzez układanie klocków na linii czasu).
7. Posiadać bibliotekę mediów (np. filmy, obrazy, dźwięki, aplikacje wykonawcze, strony WWW, szablony
WWW). Biblioteka ta musi pozwalać na dodawanie i odejmowanie treści oraz na łatwą nawigację,
etykietowanie i semantyczne wyszukiwanie. Moduł ten musi pozwalać na dodawanie, odejmowanie
plików, zmiany ich nazw, podgląd zawartości, łączenie ich w katalogi oraz zarządzanie ich wersjami (np.
tworzenie kopii zapasowych). Biblioteka mediów musi być wyposażona w funkcje budowy zasobów
danych (plików, treści, prezentacji) osobno dla każdego użytkownika i pozwalać mu na edycję ścieżek
zwiedzania i uruchamianie osobistych konfiguracji (np. na czas oprowadzania tematycznego).
8. Funkcja tworzenia prezentacji. Moduł ten powinien postać edytor umożliwiający projektowanie własnych
treści, które mogą zawierać np. tekst, obrazy, filmy wideo, elementy html (strony), kształty wektorowe
oraz inne elementy z biblioteki mediów. System musi pozwalać na współpracę tych prezentacji i
szablonów z zewnętrznymi danymi np. prezentacja będzie wyświetlała tekst pobrany z pliku wymiany
znajdującego się we wskazanej lokalizacji sieciowej lub tekst ten będzie wpisany przez użytkownika na
udostępnionej na stanowisku klawiatury.
9. Zbierać, przetwarzać i raportować statystyki. Moduł ten musi mieć możliwość generowania danych
statystycznych z poszczególnych odtwarzaczy takich jak czas pracy, status wyświetlanych prezentacji lub
ilość występujących błędów. Ważnym elementem jest zbieranie informacji na temat liczby interakcji z
użytkownikami takimi jak moment wzbudzenia dotyku lub czujka ruchu (jeżeli stanowisko takie posiada)
oraz czasu obsługi. System powinien posiadać możliwość identyfikowania poszczególnego użytkownika,
badania trasy jego przejścia i mapowania tych zachowań w przestrzeni ekspozycyjnej.
10. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (np. oświetleniem lub nagłośnieniem) w zakresie
sterowania i monitorowania stanu pracy przy pomocy dobrze udokumentowanego interfejsu
programistycznego (API).

2.5.40.3 Klient
Aplikacja kliencka musi być zainstalowana na poszczególnych komputerach stanowiskowych (playerach) i ma
łączyć się z serwerem w celu pobierani i prezentowani odpowiednich treści na podłączonym wyświetlaczu (np.
monitor, projektor). W przypadku gdy aplikacja nie jest na dedykowanym urządzeniu, dostarczonym przez
producenta i jest instalowania na ogólnodostępnych komputerach (np. PC z systemem Windows 10) musi ona
zabezpieczyć pracę systemu operacyjnego tak aby nie zakłócał prezentacji i nie był widoczny dla użytkownika.
Wszystkie elementy automatycznie pojawiające się ekranie muszą być wyłączone. Nie może istnieć możliwość
dostępu do funkcji systemu przez użytkownika oraz wyłączenia aplikacji wyświetlającej prezentacje. Wszystkie
funkcje automatyczne takie jak aktualizacje czy inne uruchamiane harmonogramowo zadania muszą odbywać się
niezauważalnie lub być w ogóle wyłączone. Urządzenie musi pracować w trybie „kioskowym” który ogranicza, ć i
narzuca możliwości interakcji użytkownika z urządzeniem.
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Aplikacja musi posiadać następujące funkcjonalności:
1. Sterować urządzeniem, na którym jest zainstalowana w kwestii jego wyłączania, wyłączania i
resetowanie. Musi móc uruchamiać na nim wszystkie media i moduły potrzebne do wyświetlania
prezentacji.
2. Obsługiwać wszystkie potrzebne formaty danych takie jak: aktualne formaty filmowe, muzyczne,
graficzne i związane ze stronami WWW (np. html, php, javascrip).
3. Uruchamiać automatycznie oraz aktualizować, w razie dodania nowej wersji, prezentację. Aplikacja
kliencka musi samoczynnie stwierdzić zmianę w materiale źródłowym, pobrać go i poprawnie
zaktualizować. Powinno odbywać się to niezauważalnie dla użytkownika.
4. Monitorowanie stanu komputera i aplikacji. Funkcje „watchdog” i „heatbeat” pilnują czy kluczowe
procesy systemu i aplikacji pracują prawidłowo oraz wysyłać do serwera okresową informację o swojej
aktywności. W razie problemów lub zawieszenia tworzy się raport i zostaje podjęta próba ponownego
uruchomienia aplikacji, procesu lub nawet całego urządzenia.
5. Awaryjna praca w trybie offline. W razie utraty połączenia sieciowego urządzenie uruchamia się
samoczynnie i uruchamia aplikację w ostatniej dostępnej z przed awarii wersji.
6. Możliwość przełączania różnych wersji prezentacji. W przypadku ekspozycji czasowych, oprowadzań
tematycznych lub z przewodnikiem, aplikacja musi szybko i dyskretnie przełączyć prezentowanych treści
wybranych przez operatora.
7. Zabezpieczać stanowisko przed ingerencją zewnętrzną. Player musi być odpowiednio zabezpieczony
przez firewalla i konfigurację systemu, niepozwalającą na ewentualne cyfrowe ataki zewnętrzne,
nieautoryzowane próby podmiany treści, zamknięcie aplikacji, dostęp do sieci ekspozycyjnej, zmiany
adresów wyświetlanych stron WWW i inne ewentualne ingerencje osób trzecich
8. Identyfikacja użytkownika i gromadzenie danych statystycznych. W zależności od budowy i konfiguracji
stanowiska aplikacja powinna zidentyfikować użytkownika, zbierać informacje o sposobie używania
stanowiska, czasu i ewentualnych problemów (np. trudna nawigacja i brak dostępu do jakiś treści, nie
przeglądnięcie wszystkich oferowanych treści).

2.5.40.4 System audioprzewodników
Należy dostarczyć system audioprzewodników wraz z niezbędnym oprogramowaniem zgodnie z opisem poniżej.
A.

Zestawienie najważniejszych cech systemu
1) Oferowany system audioprzewodników ma być automatyczny, możliwie bezobsługowy i intuicyjny.
2) Zainstalowana infrastruktura ma powodować automatyczne działanie odbiornika w zależności od
miejsca, w którym znajduje się zwiedzający.
3) Włączanie się nagrań podstawowych ma następować automatycznie w określonych przestrzeniach.
4) Oprogramowanie urządzeń musi dawać możliwość odtworzenia różnych nagrań dla danego miejsca
w zależności od wybranej ścieżki zwiedzania.
5) Wielkość obszaru, w którym powinno zostać odtworzone nagranie, powinna być regulowana
(możliwość regulacji zakresem) tak, by dawać możliwość aktywacji nagrania na wymaganym
obszarze.
6) Wygląd zewnętrzny nadajników, dzięki którym nastąpi włączenie nagrania w audioprzewodniku,
powinien dawać możliwość ukrycia ich wśród elementów ekspozycji, żeby nie były widoczne dla
zwiedzających.
7) Oprócz działania automatycznego oferowane rozwiązanie ma zapewnić możliwość ręcznego wyboru
dodatkowych (rozszerzonych) komentarzy do stanowisk/eksponatów.
8) Dla ułatwienia nawigacji osób niewidomych i bardziej komfortowego odnajdywania przez nich
wybranych eksponatów należy zastosować metodę dźwiękową, tzn. dodatkowe nadajniki
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

B.

umieszczone przy eksponatach. Będą one pozwalały na aktywowanie przerywanego sygnału
dźwiękowego, który ułatwi odnalezienie omawianego obiektu. Sygnał ten będzie mógł być
uruchomiony przez osobę niewidomą za pomocą specjalnego przycisku.
Dostarczone urządzenia muszą posiadać możliwość podpięcia pętli indukcyjnej dla osób
niedosłyszących oraz możliwość odtwarzania filmów video z lektorem polskiego języka migowego.
Wszystkie odbiorniki muszą mieć możliwość pracy w trybie zwiedzania indywidualnego (audio guide)
oraz grupowego (tour guide).
System antykradzieżowy ma zapewniać sygnalizację dźwiękową w przypadku przemieszczenia się
audioprzewodnika poza zakładany obszar.
Wymagana jest możliwość prowadzenia statystyki w oparciu o dane zarejestrowane w
audioprzewodnikach.
Całość systemu audioprzewodnika musi być autonomiczna i nie może wymagać cyklicznej aktualizacji
oprogramowania, np. ze względu na zmiany systemów operacyjnych itd.
Zapewniona zostanie synchronizacja ścieżek audio do ewentualnych filmów prezentowanych na
ekspozycji.
Audioprzewodniki muszą posiadać możliwość automatycznego zgłaszania awarii oraz poziomu
naładowania baterii.
Status poszczególnych urządzeń i całości systemu musi być udostępniony przez Internet co najmniej
w zakresie: odczytu statystyk, wymiany kontentu, monitorowania naładowania baterii
poszczególnych nadajników, ilości odbiorników gotowych do wypożyczenia, ładujących się itp.

Opis szczegółowy systemu

1. Opis przeznaczenia systemu
System audioprzewodników ma stanowić narzędzie służące oprowadzaniu indywidualnych i grupowych gości
Centrum Szyfrów Enigma. Prezentowana w nich treść ma merytorycznie przybliżać poszczególne przestrzenie
ekspozycyjne i znajdujące się w nich eksponaty/stanowiska oraz ułatwiać przemieszczanie się zwiedzających w
nowej, nieznanej im przestrzeni. Całość przekazu ma być dostosowana do uczestniczących w zwiedzaniu grup
odbiorców.
2. Opis podstawowych wymagań
System audioprzewodnika ma być oparty na mobilnych urządzeniach udostępnianych zwiedzającym oraz
infrastrukturze zapewniającej jego prawidłowe działanie (nadajniki, ładowarki, słuchawki itp.). Zestaw dla każdego
zwiedzającego ma składać się z odbiornika, dołączonych do niego słuchawek oraz smyczy.
Oferowany system audioprzewodnika ma być możliwie intuicyjny i automatyczny. Jego obsługa przez
zwiedzających ma być całkowicie zminimalizowana i ograniczać się w praktyce jedynie do regulowania głośności.
Wymaga się, by urządzenia posiadały wyświetlacz, na którym będą prezentowane omawiane eksponaty,
wskazówki nawigacyjne dotyczące odwiedzanych przestrzeni, a w przypadku ścieżki PJM – nagrań video z lektorem
polskiego języka migowego. W związku z tym dzięki zainstalowanej infrastrukturze nagrania będą aktywować się
odpowiednio do miejsc, w których znajduje się zwiedzający. Włączanie się nagrań ma następować w określonych
wcześniej przestrzeniach (salach, przejściach, korytarzach, wybranych częściach ekspozycji itd.). Oprogramowanie
urządzeń musi dawać możliwość odtworzenia różnych nagrań dla danego miejsca w zależności od tego, który raz
zwiedzający odwiedza tę samą przestrzeń lub z którego nadchodzi kierunku (np. w sytuacji wielokrotnego
przechodzenia przez wybrane sale czy korytarze).
W miejscach, w których zostanie zastosowane włączanie automatyczne, wielkość obszaru dla odtworzenia danego
nagrania ma być regulowana w zakresie od kilku do kilkudziesięciu metrów tak, by dać możliwość aktywacji
nagrania na całym wymaganym obszarze. Wygląd nadajników, dzięki którym nastąpi włączenie nagrania w
audioprzewodniku, winien dawać możliwość ukrycia ich w ekspozycji tak, żeby nie były bezpośrednio widoczne dla
zwiedzających i nie wymagały oddzielnej instalacji elektrycznej (wyłącznie zasilanie bateryjne). Audioprzewodniki
muszą zapewniać prawidłowe działanie w przypadku umieszczenia ich w odzieży, np. w kieszeni, pod szalikiem.
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Sposób komunikacji nie może ingerować w działanie urządzeń umieszczonych przez Zamawiającego w przestrzeni
ekspozycyjnej:
 czujek alarmowych;
 mikrofonów bezprzewodowych;
 jednostek detekcji;
 sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11ac.
Oprócz działania automatycznego oferowane rozwiązanie ma zapewnić możliwość ręcznego wyboru dodatkowych
komentarzy do eksponatów/stanowisk, tzw. rozszerzeń. Wymaga się, by aktywacja dodatkowych nagrań
następowała na zasadzie skierowania audioprzewodnika w stronę nadajnika oznaczonego odpowiednim
symbolem graficznym i umożliwiała jednoczesne korzystanie z nadajnika kilku osobom.
Dodatkową funkcjonalnością systemu ma być wsparcie osób niewidzących i niedowidzących. Dla tej grupy
zwiedzających system winien działać całkowicie automatycznie bez konieczności używania przycisków innych niż
regulacja głośności oraz play, pauza i przewijanie. Dla ułatwienia nawigacji i bardziej komfortowego odnajdowania
wybranych eksponatów należy zastosować dodatkowe rozwiązania techniczne. Zamawiający oczekuje
zastosowania metody dźwiękowej, tzn. dodatkowych nadajników umieszczanych przy eksponatach. Ich zadaniem
będzie aktywacja przerywanego sygnału dźwiękowego, który ułatwi odnalezienie omawianego przedmiotu. Aby
nie zakłócać komfortu zwiedzania innym osobom, sygnał ten będzie uruchamiany przez osobę niewidomą
specjalnym przyciskiem lub np. przyciskiem pauzy.
Dostarczone urządzenia muszą posiadać możliwość podpięcia pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących oraz
możliwość odtwarzania filmów video z lektorem polskiego języka migowego.
Oferowany system musi zapewnić możliwość pracy grupowej. Tryb grupowy ma mieć możliwość transmisji głosu
przewodnika do zdefiniowanej grupy zwiedzających oraz możliwość aktywowania wcześniej przygotowanych
nagrań.
Ze względu na znajdujące się na ekspozycji projekcje filmowe oraz wybrane ekrany dotykowe audioprzewodnik
musi umożliwić synchronizację ścieżki dźwiękowej do prezentowanego na nich obrazu. Oczekuje się, by każdy
zwiedzający mógł słyszeć ścieżkę dźwiękową wplecioną w wybraną wcześniej przez siebie ścieżkę zwiedzania.
Synchronizacje mają następować albo automatycznie, albo interaktywnie – w zależności od konfiguracji założonej
dla każdego punktu. Wykonawca musi zastosować taką technikę synchronizacji, by mogła być zastosowana na
istniejącej już ekspozycji Zamawiającego. Oczekuje się osiągnięcia następującego efektu: podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wskazanej projekcji filmowej różni zwiedzający będą mogli jednocześnie usłyszeć w swoich
odbiornikach odmienne treści – w zależności od wybranej ścieżki zwiedzania – oraz będą mieli komfort regulacji
głośności.
3. Wymagania w zakresie eksploatacji, niezawodności i wymiany kontentu
Dostarczony system audioprzewodników ma posiadać odpowiednie rozwiązania mające na celu minimalizację
awaryjności i możliwość prowadzenia zdalnego nadzoru nad pracą poszczególnych urządzeń.
Wymaga się, aby zdalna komunikacja dawała możliwość:
1) zarządzania i komunikacji sieciowej przez Internet, przy pomocy przeglądarki www;
2) odczytu bieżącej informacji o ilości wypożyczonych i ładujących się urządzeń;
3) odczytu informacji o stanie nadajników strefowych w zakresie naładowania ich baterii;
4) odczytu informacji o braku lub zaginięciu nadajników strefowych i interaktywnych;
5) wgrania treści – kontentu do wszystkich urządzeń jednocześnie;
6) zgłoszenia awarii, które zostały automatycznie wykryte przez urządzenia;
7) zgłoszenia niepoprawnej pracy urządzeń podczas synchronizacji ścieżek filmowych (brak synchronizacji).
4.

Wymagania szczegółowe w zakresie urządzeń

Urządzenia odsłuchowe wraz z akumulatorem (odbiorniki) – 100 szt.
Obudowa
Wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne (upadki, udary).
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Wyjścia słuchawkowe

Wyświetlacz

Przyciski

Zasilanie

Pamięć

Format audio
Funkcjonalność

Tryb grupowy

Zarządzanie

Pozostałe gniazda

Odporność na upadek z wysokości min. 1 m na posadzkę betonową.
Złącze typu Jack 3,5 mm – 2 szt. (1/8”, pozwalające podłączyć
Standardowe słuchawki bez użycia dodatkowych przejściówek).
Możliwość podpięcia pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
Typu LCD;
przekątna min. 3”.
Możliwość wyświetlania plików graficznych i filmowych.
1) Wymaga się stosowania przycisków ułatwiających obsługę:
 play – pauza,
 przewinięcie w tył,
 przewinięcie w przód,
 głośniej,
 ciszej.
Nie dopuszcza się stosowania klawiatury numerycznej.
Akumulator wewnętrzny bez możliwości łatwego wyjęcia przez zwiedzających.
Minimalny czas ciągłej pracy bez ładowania >12h;
maksymalny czas ładowania <6h.
Akumulatory pozwalające na wielokrotne ładowanie bez występowania tzw.
„efektu pamięci”.
Min. 8 GB;
pozwalająca na umieszczenie w odtwarzaczu min. 12 godzin materiału w
bezstratnym formacie:
 wave 16 bit, 44.1 KHz stereo, lub
 mp3 16 bit, 44.1 KHz stereo bitrate 320 kbps.
wav, mp3 lub o podobnym stopniu kompresji.
Minimalna jakość mp3: 44.1kHz, 128 kbit/s.
Automatyczne aktywowanie nagrań adekwatnie do zainstalowanej infrastruktury
nadajników (aktywatorów).
Wymagana możliwość wyboru języka oraz różnych ścieżek tematycznych.
Wymagana możliwość wyświetlania zdjęcia lub informacji tekstowych
związanych z odsłuchiwanym komentarzem.
Dla osób niewidomych: bezprzewodowe włączanie nadajników dźwiękowych
zainstalowanych przy eksponatach.
Dla osób niesłyszących: możliwość odtwarzania materiałów wideo.
Start audioprzewodnika po włączeniu lub wyciągnięciu z ładowarki musi
następować w czasie krótszym niż 5 sekund.
Wymagana możliwość łatwego przełączenia odbiornika na tryb pracy grupowej,
z możliwością transmisji głosu od przewodnika wyposażonego w odpowiedni
nadajnik.
Poprzez dedykowane oprogramowanie pozwalające na konfigurację języków,
nagrań, obrazów, konfiguracji znaczników radiowych.
Możliwość samodzielnego dodawania nagrań;
możliwość masowego wgrywania treści w szafie ładującej, bez konieczności
używania dodatkowego urządzenia;
możliwość zbierania i prezentacji danych statystycznych.
Gniazdo ładowania;
gniazdo serwisowe.
Dopuszcza się integrację gniazda ładowania z gniazdem serwisowym.
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Smycz

Wymagane dostarczenie smyczy do noszenia odtwarzacza na szyi w kolorze
wybranym przez Zamawiającego z jednokolorowym nadrukiem.

Nadajnik dla przewodnika z mikrofonem – 10 szt.
Obudowa
Wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne (upadki, udary).
Odporność na upadek z wysokości min. 1 m na posadzkę betonową.
Wejście mikrofonowe
Złącze typu Jack 3,5 mm.
Mikrofon
Przewodowy;
nagłowny.
Przewód zakończony złączem typu Jack 3,5 mm.
Impedancja dopasowana do parametrów wejścia nadajnika.
Wyświetlacz
Typu LCD;
przekątna min. 3”.
Przyciski
Wymagana klawiatura umożliwiająca działania co najmniej następujących funkcji:
 możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu,
 możliwość zablokowania zmiany kanału,
 możliwość uruchomienia w odbiornikach zwiedzających dodatkowych,
wcześniej przygotowanych nagrań.
Zasilanie
Akumulator wewnętrzny bez możliwości wyjęcia przez zwiedzających.
Minimalny czas ciągłej pracy bez ładowania >10h;
maksymalny czas ładowania <6h.
Jakość transmisji głosu
Min. 22 kHz, 16 bit
Funkcjonalność
Podstawową funkcjonalnością nadajnika ma być transmisja głosu przewodnika do
odbiorników zwiedzających w grupie.
Ponadto wymagana możliwość uruchamiania w odbiornikach zwiedzających
wcześniej przygotowanych nagrań oraz synchronizacji do projekcji filmowych.
Smycz
Wymagane dostarczenie smyczy do noszenia nadajnika na szyi w kolorze
wybranym przez Zamawiającego z jednokolorowym nadrukiem.
Ładowarka na 10 urządzeń odsłuchowych – 11 szt.
Obudowa
Maksymalne wymiary: 40 cm x 15 cm x 20 cm;
waga: do 1600 g.
Możliwość łatwej wymiany ładowarki.
Zasilanie
230 V AC
Pojemność
10 odbiorników
Funkcjonalność
Możliwość łączenia ładowarek między sobą w moduły.
Ładowanie
Możliwość jednoczesnego ładowania wszystkich włożonych do ładowarki
urządzeń.
Wgrywanie kontentu i Możliwość automatycznego przesyłania statystyk i wymiany kontentu.
pobieranie statystyk
Szafa, stelaż na ładowarki – 1 szt.
Obudowa/konstrukcja
Konstrukcja zapewniająca wygodną mobilność oraz odporność na przypadkowe
obicia i odrapania podczas przemieszczania. Zaleca się by krawędzie i rogi były
wykonane z elementów stalowych lub aluminiowych. W przypadku zastosowania
kółek ich minimalna średnica musi wynosić co najmniej 8 cm.
Zasilanie
230 V AC
Pojemność
Możliwość montażu min. 11 ładowarek.
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Funkcja
Komunikacja

Słuchawki – 150 szt.
Obudowa/Konstrukcja
Przetwornik/typ
Max moc wejściowa
Pasmo przenoszenia
Rodzaj transmisji
Przewód słuchawkowy
Połączenie
Impedancja

Ładowanie odbiorników i nadajników.
Wygodne przechowywanie zestawu audioprzewodników wraz z ładowarkami.
Interfejs zapewniający jednoczesne wgrywanie kontentu do wszystkich
odbiorników umieszczonych w szafie ładującej.
Podłączenie sieci Ethernet do zdalnego komunikowania się z poszczególnymi
audioprzewodnikami.

Typu nagłownego, z wymiennymi gąbkami.
Neodymowy/dynamiczny
50 mW
min. 25 Hz – 18kHz
Przewodowa
Długość do 1,4 m, wychodzący z jednej strony.
Złącze typu Jack 3,5 mm.
8..32 ohm

Słuchawki dla osób niewidomych – 30 szt.
Obudowa
Możliwość założenia słuchawki na jedno ucho.
Rodzaj transmisji
Przewodowa
Przewód słuchawkowy
Długość do 1,5 m, wychodzący z jednej strony
Połączenie
Złącze typu Jack 3,5 mm.
Słuchawki dla dzieci – 30 szt.
Obudowa
Rodzaj transmisji
Przewód słuchawkowy
Połączenie

Typu nagłownego, budowa musi pozwalać na stabilne noszenie słuchawek
przez dzieci w wieku 7 – 12 lat.
Przewodowa
Długość do 1,5 m, wychodzący z jednej strony
Złącze typu Jack 3,5 mm.

Znaczniki radiowe obiektów (ukrywane w ekspozycji) – 60 szt.
Obudowa
Wysokość do 55 mm;
szerokość do 40 mm;
grubość do 25 mm.
Zasilanie
Bateryjne.
Czas ciągłej pracy: minimum 2 lata.
Funkcjonalność
Wymagana możliwość ukrycia w ekspozycji tak, żeby znacznik był niewidoczny
dla zwiedzających.
Wymiana baterii
Wymagana możliwość samodzielnej wymiany baterii.
Monitorowanie
stanu Wymagana systemowa możliwość monitorowania stanu baterii w nadajniku i
baterii
zdalnego przesyłania informacji do bazy danych.
Nadajniki do aktywowania nagrań rozszerzonych – 150 szt.
Obudowa
Wysokość do 30 mm;
szerokość do 30 mm;
grubość do 15 mm.
Zasilanie
Bateryjne.
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Funkcjonalność
Wymiana baterii
Monitorowanie
baterii

stanu

Czas ciągłej pracy: minimum 2 lata.
Możliwość
aktywowania
rozszerzonej
ścieżki
dźwiękowej
w
audioprzewodnikach.
Wymagana możliwość samodzielnej wymiany baterii.
Wymagana systemowa możliwość monitorowania stanu baterii w nadajniku
poprzez przesyłanie informacji do zdalnej bazy danych.

Urządzenia do dźwiękowej sygnalizacji dla osób niewidomych – 20 szt.
Obudowa
Wymiary maksymalne: 6 x 4 x 3 cm.
Zasilanie
Bateryjne.
Funkcjonalność
Nadajnik zainstalowany na ekspozycji.
Sygnalizacja dźwiękowa włączana bezprzewodowo przez odbiornik osoby
niewidomej.
Nadajnik powinien emitować dyskretny, przerywany sygnał dźwiękowy.
Nadajnik ma być umieszczony przy eksponacie, dzięki czemu osoba niewidoma
może zlokalizować dany obiekt.
Płyn do dezynfekcji słuchawek
Element konfiguracji/cecha

Funkcjonalność
Pojemność

Wymagania minimalne:
Preparat do szybkiej dezynfekcji przedmiotów wyposażenia oraz małych i
trudno dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi:
 gotowy do użycia,
 o szerokim spektrum biobójczym: bakteriobójczy, prątkobójczy,
grzybobójczy, wirusobójczy,
 wykazujący działanie przy bardzo krótkim czasie kontaktu,
 zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu do dezynfekcji
powierzchni kontaktujących się z żywnością,
 posiadający wygodną i szybką formę aplikacji preparatu: możliwość
użycia produktu przez spryskanie bądź użycie ściereczki,
 po aplikacji nietworzący tłustego nalotu,
 szybko schnący, niepozostawiający żadnych śladów.
Dezynfekcja słuchawek
20 litrów

Oprogramowanie do zarządzania systemem – 1 licencja
Funkcjonalność
Możliwość samodzielnego konfigurowania i rozbudowywania kontentu o
kolejne języki i nagrania.
Możliwość, poprzez sieć Internet, prowadzenia szerokiej statystyki w oparciu
o dane zarejestrowane w audioprzewodnikach.
Możliwość, poprzez sieć Internet, automatycznego nadzorowania stanu
poszczególnych audioprzewodników, nadajników strefowych, urządzeń do
synchronizacji itp.

I.

Ścieżki zwiedzania dla grup z niepełnosprawnościami

Zadaniem Wykonawcy jest napisanie i nagranie ścieżek zwiedzania wystawy Centrum Szyfrów Enigma dla trzech grup
odbiorców – osób z niepełnosprawnościami, wg opisu poniżej.
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a. Ścieżka dla osób z niepełnosprawnością wzroku - audiodeskrypcja
Celem ścieżki jest włączenie osób z niepełnosprawnością wzroku w kulturę poprzez opis werbalny warstwy
wizualnej ekspozycji. Ścieżka ma udostępniać treści wizualne za pomocą werbalnego, dźwiękowego opisu i
umożliwić samodzielne zwiedzanie wystawy poprzez werbalny, dźwiękowy przekaz nawigacji w trakcie zwiedzania
i opis przestrzeni muzeum. Ma w sposób dostosowany do odbiorcy i atrakcyjny przekazywać informacje o
wystawie.
Cechy:
 Ścieżkę tworzy wprowadzenie, wstęp tematyczny do poszczególnych sal wystawowych, opisy wybranych
obiektów, nawigacja w trakcie zwiedzania.
 Ostatecznie opracowany skrypt powinien zostać skonsultowany ze środowiskiem odbiorców.
 W miejscach, w których może wystąpić trudność ze znalezieniem konkretnych eksponatów bądź ciągów
komunikacyjnych, rozmieszczone zostaną nadajniki dźwiękowe emitujące sygnał przerywany,
uruchamiany na żądanie zwiedzającego.
 Przewidziana długość nagrania całej ścieżki to: 90 minut.
 Ścieżka uwzględnia wykonanie audiodeskrypcji do wybranych materiałów multimedialnych, w tym
filmów, o długości nagrań nieprzekraczających 15 minut.
 Nagranie w języku polskim.
 Ścieżka ma uruchamiać się automatycznie w poszczególnych salach.
 W przyszłości możliwość rozbudowania o dodatkowe treści.
 Autorem scenariusza powinna być osoba, która wykonała min. 4 audiodeskrypcje ekspozycji muzealnych
na potrzeby audioprzewodnika w ciągu ostatnich 2 lat. Poprzez audiodeskrypcję rozumie się w tym
przypadku pełne ścieżki zwiedzania, a nie tylko opisy eksponatów.
b. Ścieżka dla osób z niepełnosprawnością słuchu - Polski Język Migowy
Celem ścieżki jest włączenie osób z dysfunkcją słuchu w kulturę, w ich własnym kanale komunikacji, czyli w polskim
języku migowym. Ścieżka ma udostępniać treści do samodzielnego zwiedzania wystawy. Ma w sposób
dostosowany do odbiorcy i atrakcyjny przekazywać informacje o wystawie.
Cechy:
 Nagrania video z tłumaczem polskiego języka migowego będą zawierały wstęp, wprowadzenie
tematyczne do poszczególnych sal wystawowych, opisy wybranych eksponatów i nawigację.
 Ścieżka z nagraniami video z tłumaczem polskiego języka migowego ma zastępować „żywego
przewodnika”.
 Musi istnieć możliwość zapauzowania nagrania w dowolnej chwili przez użytkownika.
 W przyszłości możliwość rozbudowania o dodatkowe treści.
 Ścieżka ma uruchamiać się automatycznie w poszczególnych salach.
 Przewidziana długość nagrania video całej ścieżki to: 90 minut.
 W przypadku wystąpienia treści multimedialnych na ekspozycji (w tym przede wszystkim filmów i
animacji), lektor języka migowego zostanie naniesiony na ekran znajdujący się na ekspozycji.
 Nagranie video w polskim języku migowym.
 Tekst przed nagraniem zostanie skonsultowany ze środowiskiem odbiorców.
 Tłumaczem PJM powinna być osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat, przetłumaczyła min. 4 audio wycieczki
po ekspozycji muzealnej.
c. Ścieżka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Język łatwy do zrozumienia
Celem ścieżki jest włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturę, poprzez nadanie przekazywanym
treściom standardu tekstów łatwych do zrozumienia. Ścieżka ma udostępniać treści do samodzielnego zwiedzania
wystawy. Ma w sposób dostosowany do odbiorcy i atrakcyjny przekazywać informacje o wystawie.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Cechy:
 Nagranie w języku polskim powinno być przygotowane lektorem o nienagannej wymowie, czytającym
powoli i wyraźnie. Dodatkowo nagranie powinno zawierać pauzy umożliwiające przyswojenie treści
merytorycznych.
 Scenariusz powinien być przygotowany z uwzględnieniem m.in. następujących zasad: zdania krótkie,
forma zwrotów bezpośrednich do adresata, strona czynna (rzadko bierna), unikanie metafor,
cudzysłowów, skrótów oraz wyrazów pochodzenia obcego, zastępowanie zaimków rzeczownikiem lub
nazwą własną – nawet kosztem powtórzeń, prosta interpunkcja bez znaków specjalnych, unikanie
wartości liczbowych oraz zwrotów abstrakcyjnych.
 W przyszłości możliwość rozbudowania o dodatkowe treści.
 Ścieżka ma uruchamiać się automatycznie w poszczególnych salach.
 Ostatecznie opracowany skrypt powinien zostać skonsultowany ze środowiskiem odbiorców.
 Przewidziana długość nagrania audio całej ścieżki to: 60 minut.
 Autorem scenariusza i tekstów powinna być osoba, która ma doświadczenie w redagowaniu tekstów
łatwych do czytania z zakresu kultury.
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2.6 Rozwiązania multimedialne ekspozycji
Opisane poniżej stanowiska zawierają minimalne wymagania jakie powinny spełniać. Należy zapewnić funkcjonalność systemu zarządzania treścią (CMS): samodzielne
dodawania przez pracowników nowych treści (tekst, ilustracje, filmy, nagrania, itp.), dodawanie nowych języków, zmiana scenariuszy, możliwość uruchamiania różnych treści
na nośnikach w zależności od scenariusza zwiedzania. Należy zapewnić zdalne uruchamianie i wyłączanie ekspozycji, reset, sterowanie oświetleniem, dźwiękiem, automatyczne
ograniczenie zużycia prądu gdy nie ma zwiedzających w pomieszczeniach centrum. Wszystkie treści multimedialne i wszystkie teksty na ekspozycji pojawiające się w jakiejkolwiek
formie muszą być dostępne w następujących językach:
 Polski
 Angielski
 Niemiecki
 Rosyjski
W ramach zlecenia Wykonawca musi również zaprojektować i wykonać sieć teleinformatyczną na potrzeby zarządzania wszystkimi elementami.
Wszystkie stanowiska ekspozycyjne wymagające połączenia z internetem muszą być zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz i odseparowane od reszty stanowisk ekspozycji.
Wszystkie elementy sieci ekspozycyjnej muszą być połączone przewodami ethernet. Wszystkie przełączniki muszą być programowalne, aby umożliwić wydzielenie odpowiednich
sieci vlan. Router brzegowy musi być w pełni zarządzalny i wyposażony w funkcję UTM w celu określenia polityk bezpieczeństwa.
Wszystkie stanowiska ekspozycyjne interaktywne pozwalające na wprowadzanie informacji przez zwiedzających nie mogą przechowywać tych informacji. Stanowiska, muszą
być przygotowane tak aby nie gromadziły danych osobowych w rozumieniu RODO.
Operator (CTK TRAKT) musi mieć możliwość konfiguracji parametrów usługi pocztowej (serwer smtp, konta, hasła) w stanowiskach wysyłających e-maile np. ze zdjęciami.
DZIAŁ: PRZED ŚCIEŻKĄ ZWIEDZANIA
1

Instalacja
kryptologiczna
n/a

Przed wejściem do sali wejściowej projektuje się umieszczenie „instalacji
kryptologicznej” w formie tajemniczej maszyny nawiązującej do
historycznych maszyn szyfrujących i wspomagających dekryptaż (np. dysk
Albertiego, Diskret, Front-Chiffriergerät, maszyna Heberna, Enigma,
Bomba Rejewskiego, Cyklometr z charakterystycznymi dla nich cięgłami,
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UWAGI:
Propozycja zawiera ważne założenia:

nawiązuje do maszyny, którą można obsługiwać by
odczytywać szyfry,
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dźwigniami czy kołami zębatymi) tworzącej „meta maszynę szyfrującodeszyfrującą” czyli esencję tego typu mechanizmów, którą zwiedzający
będą mogli operować. Jej oczekiwana funkcjonalność:
widoczny ciąg liter (które mogą się zmieniać) pełni rolę mechanicznego
„wyświetlacza”,
widać na nim ciąg przypadkowych znaków - szyfrogram,
manipulacja ustawieniami maszyny (mała liczba możliwości) pozwala na
złamanie tego szyfrogramu, który na oczach wszystkich zwiedzających
przekształci się w czytelne krótkie hasło zapraszające do zwiedzania np.
„POZNAJ TAJEMNICĘ ENIGMY”,
po chwili litery hasła zaczną się zmieniać by przejść w kolejny ciąg
szyfrogramu z kolejnym hasłem – cykl się powtórzy. Haseł winno być co
najmniej kilka – każde na innych ustawieniach maszyny.
W razie bezczynności (w momencie gdy nikt nie próbuje złamać
szyfrogramu) po pewnej chwili tajemnicza wiadomość przekształca się w
inną, kolejną.
Przed ustawieniem się szyfrogramu litery mogłyby ustawić się we frazę
ZŁAM SZYFR
Pożądana jest realizacja wersji językowych.

stawia obserwatorów przed nieczytelnym tekstem –
wyzwaniem dla kryptologa,

zawiera możliwość „złamania” tego tekstu czyli
przeżycia kryptologicznej przygody.
Opisana instalacja może mieć inną formę jeśli wykonawca
zaproponuje ciekawsze rozwiązanie, które spełnia opisane wyżej
kryteria, a zamawiający je zaakceptuje.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W drugiej połowie lat dwudziestych Niemcy wprowadzili na wyposażenie
swych wojsk nową maszynę szyfrującą. Było to wielki problem dla tajnych
służb głównych europejskich krajów. Szyfr wydawał się być nie do
złamania.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie prezentacji/materiału multimedialnego na ekranie
głównym.
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
materiałów
multimedialnych.

DZIAŁ: WPROWADZENIE
2

Wprowadzenie
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
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Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Komputer sterujący typ
4 1szt.
Nakładka dotykowa IR
6x55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 6szt.

Wyzwanie podjęło także polskie Biuro Szyfrów przy Sztabie Generalnym
WP które miało na koncie już sukces w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Rozpoczęła się historia, która okazała się największym sukcesem polskiego
wywiadu, a której efektem było uratowanie milionów ludzkich istnień.

Monitor
32"
interaktywny 4szt.
Komputer sterujący typ
1 4szt.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Ściana monitorów:
• forma filmowa z sugestywną animacją i tłem dźwiękowym
wprowadzającym
odpowiedni nastrój (doniosłe wydarzenia historyczne, sekrety
tajnych służb). Powinna przedstawiać temat, za pomocą krótkich i
czytelnych komunikatów. Być zapowiedzią wystawy, na której zwiedzający
dowiedzą się dużo więcej.
2) Pozostałe ekrany:
• interaktywna aplikacja z przewagą graficznych form prezentacji.
Proponuje się by w sali wejściowej zwiedzaniu towarzyszyło tło – montaż
dźwiękowo-muzyczny zawierający takie elementy jak:
stonowana muzyka w klimacie tajemnicy,

Stanowisko dwuczęściowe:
Ściana monitorów z krótką prezentacją zapraszającą do wystawy.
Monitory zawierające interaktywne rozwinięcie wstępnej prezentacji
poruszające najważniejsze tematy:
Dlaczego szyfrujemy?
Świt kryptografii maszynowej – dlaczego Enigma?
Narodziny polskich służb kryptologicznych (wspomniane pierwsze sukcesy
1920 r).
Tu się wszystko zaczęło - Poznań przed wojną.
„Pojawia się problem” - bezsilność służb wywiadowczych Europy.
Rewolucyjny pomysł Maksymiliana Ciężkiego
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Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
4 stanowiska indywidualne.
Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min.:
6480x1920
1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
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dźwięk strojonego radia (urywające się fragmenty audycji na przemian z
szumem),
frazy nadawane kodem morse'a,
wyrwane wypowiedzi osób dot. historii Enigmy (oryginalne lub
inscenizowane),
inne dźwięki ilustracyjny np.: kroki, pisanie ołówkiem po kartce, pisanie na
maszynie.
3

1920
Monitor
55"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Polskie służby miały już doświadczenie w działaniach kryptologicznych, a
w okresie bitwy warszawskiej w łamaniu sowieckich depesz pomagali
właśnie matematycy.
UWAGI:
W tej przestrzeni zostanie omówiona początek formowania się polskiego
radiowywiadu w początkach II RP. Organizacja służby przez majora K.
Bołdeskuła oraz osiągnięcia por. Jana Kowalewskiego w łamaniu
sowieckich szyfrów (pożądane jest opracowanie krótkiego biogramu ze
szczególnym uwzględnieniem okresu pracy w Japonii). Zwiedzający
dowiedzą się jakie było znaczenie radiowywiadu w wojnie polsko –
bolszewickiej (odczytanie prawdziwych intencji sowieckich propozycji
pokojowych; odczytanie depesz związanych z położeniem 1 Armii Konnej
Budionnego, co umożliwiło przeprowadzenie manewru znad Wieprza itd.)
i jaki był wpływ wykorzystania przez Polaków radiostacji przeciwko
bolszewikom na przebieg Bitwy Warszawskiej).
Uzupełnieniem treści na ekranie będzie grzebień z powyłamywanymi
zębami (np. leżący na biurku lub przymocowany do ściany np. na
łańcuszku), który można przyłożyć do zaszyfrowanej depeszy i zobaczyć,
że istotnie jest możliwe wskazanie w którym miejscu depeszy występuje
słowo „diwizija” (najlepiej w oryginalnej formie z szyfru rosyjskiego z 1920
r.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Stanowisko dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
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forma filmowa z sugestywną animacją i tłem dźwiękowym z komentarzem
lektora.
Zadanie „grzebień Kowalewskiego” w formie analogowej.
Kontent multimedialny powinien zawierać wypowiedzi naukowców o
uznanym dorobku w dziedzinie kryptografii oraz osób, znawców
problematyki kryptografii i historii udziału kryptologów, w tym wybitnych
matematyków, w odczytywaniu tajnych depesz wojsk bolszewickich.
Wypowiedzi powinny sprawiać wrażenie dialogu, sposób rejestracji
dynamiczny, materiał uzupełniony o fragmenty filmów dokumentalnych,
map, zdjęć i dokumentów.

Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Stanowisko jest wprowadzeniem do całego działu Kursu szyfrów.
Polska odpowiedź na pojawienie się Enigmy była niezwykła. Maksymilian
Ciężki zaproponował by młodych matematyków przeszkolić w
kryptoanalizie i po nabyciu doświadczenia przedstawić problem. Taki kurs
zrealizowano, nie bez powodu, w Poznaniu. Był to strzał w dziesiątkę! Rusz
śladami pogromców Enigmy – zostań adeptem kryptologii.
UWAGI METODYCZNE:
Stanowisko wprowadza do działu. Winno być tak zaprojektowane by było
możliwe skupienie przy nim uwagi grupy ok. 30 os. prowadzonej przez
edukatora.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

DZIAŁ: KURS SZYFRÓW
4

Kurs Szyfrów
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.
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kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
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Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
Poddział: Metody utajniania informacji
5

Różne
metody
utajniania informacji
Monitor
55"
interaktywny 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający zapoznaje się z podziałem metod ukrywania informacji na
kody, szyfry i steganografię
Na dalszych stanowiskach będzie mógł poznać praktyczne przykłady
ilustrujące poszczególne techniki.
UWAGI:
Zwiedzający pozna na tym stanowisku także najstarsze metody utajniania
informacji (w tym przykłady zastosowania steganografii przytaczane przez
Herodota w jego Dziejach).
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z przewagą graficznych form prezentacji.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
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Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
6i
7

Steganografia
n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający dzięki uczestnictwu w grach i zabawach przyswaja sobie
szczegółową wiedzę na temat steganografii.
PROPOZYCJE:
Pierwszy stół to:
- zawartość znaleziona przy agencie – m.in. lista zakupów oraz pytanie
czy jest na niej ukryta jakaś informacja. Rzeczywiście – gdy odczytać
tylko wybrane litery (np. trzecie) każdego kolejnego wyrazu z listy
możemy odczytać tajną wiadomość. Na zakończenie możliwość
weryfikacji czy odpowiedź jest poprawna – np. wybranie właściwej
odpowiedzi (na klawiaturze, blokadzie) pozwala przejść do kolejnego
zadania.

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.
Warto wprowadzić możliwość weryfikacji poprawności
odpowiedzi np. za pomocą urządzenia mobilnego zwiedzającego.

Drugi stół: liczne atrakcje związane z zapisywaniem wiadomości przy
pomocy różnego rodzaju atramentów sympatycznych oraz
improwizowanych atramentów sympatycznych (sok z cytryny, słona
woda, coca-cola, skrobia etc.) oraz z odczytywaniem tych wiadomości
(wywoływaniem) z zastosowaniem odpowiednich metod (przez
podgrzanie, chemicznie, w świetle ultrafioletowym). Zwiedzający
dowiaduje się, że w tym przypadku specyficznym kluczem jest znajomość
metody wywoływania. Nieznajomość sposobu wywoływania powoduje
konieczność użycia metody brute force, która może doprowadzić do
zniszczenia uszkodzenia.
Pokazanie za pomocą mikroskopu działania mikrokropek/mikrofilmów
jako ciekawego przykładu Steganografii.
UWAGI METODYCZNE:
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Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Zadania winny zawierać również możliwość odczytania (złamania) treści
steganograficznej.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Dwa stanowiska umożliwiające praktyczne i samodzielne zapoznanie
się ze
steganografią.
8

AtBasz
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający zapoznają się z metodą szyfrowania wiadomości przy pomocy
szyfru AtBash.
Zwiedzający dysponuje zestawieniem liter polskiego alfabetu z
odpowiadającymi im zaszyfrowanymi szyfrem AtBash literami alfabetu
(korzystając z tych zestawień pisze wiadomość. Zadaniem drugiego
Zwiedzającego jest odszyfrowanie wiadomości. Zwiedzający może wybrać
tryb jednoosobowej rozgrywki. Polega ona na szyfrowaniu oraz
rozszyfrowywaniu wiadomości i szyfrów generowanych przez aplikację).
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
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• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

9

Skytale
n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Jednym z szyfrów znanych ze starożytności było Skytale, które można
nazwać także pierwszym urządzeniem wspomagającym proces
szyfrowania.
Stanowisko manualne. W przestrzeni znajduje się kilka różnej grubości
drewnianych skytale (pałek) o różnej średnicy. Zwiedzający dobierają się
w pary. Każda para wybiera sobie jednakowe pod względem grubości i
przekroju skytale, które w istocie pełni funkcję klucza szyfrującego. Jeden
zwiedzający nawija pasek papieru na skytale, pisze wiadomość a
następnie rozwija i przekazuje go drugiemu zwiedzającemu z pary.
Zadaniem tego zwiedzającego jest nawinięcie paska papieru na skytale a
następnie poprawne odczytanie treści wiadomości. Następnie
zwiedzający zamieniają się rolami. Urządzenia analogowe powinny być w
miarę możliwości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Ważnym elementem stanowiska jest również gotowy (zamocowany na
stałe) pasek skóry z szyfrogramem i odwiedzający ma możliwość
odczytania tajnego przekazu, po dopasowaniu do właściwej laski.

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
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2) Możliwość weryfikacji czy uzyskana odpowiedź jest poprawna
10

Kody
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Możliwość samodzielnego zakodowania i odkodowania wiadomości przy
użyciu książki kodowej – tradycyjnej, ale może również nowoczesnej (za
pomocą czytnika kodów?).
Stanowisko interaktywne i manualne - zwiedzający ma dostęp do
wymyślonego kodu np. wykorzystywany przez polskich wojskowych we
wrześniu 39 roku (przykład z filmu Sensacje XX wieku – Kutrzeba), czy też
kod niemiecki z czasu powstania wielkopolskiego. Zwiedzający zapoznaje
się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat kodów i kodowania.
UWAGI:
W tym miejscu (np. w otoczeniu monitora) warto pokazać dla ilustracji
istoty słowa kod różne kody otaczające nas dookoła np.: paskowe, QR,
PESEL, kod pocztowy, strony kodowe (ASCII, UTF-8, ISO itp) czy nawet
treść tablicy rejestracyjnej. Być może warto kody z ilustracji wykorzystać
w aplikacji mobilnej (np. zeskanowanie kodu QR)
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
UWAGI:
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Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.
Poddział: Kryptografia czyli zostań szyfrantem
11

Kryptografia
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.
Uwagi:
Uchwyt monitora –
stanowisko powinno
być zabudowane

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający dowiadują się podstawowych pojęć i definicji z dziedziny
kryptografii. Potrafią rozróżnić kryptologię od kryptografii, potrafią
wymienić podstawowe rodzaje kluczy kryptograficznych i ich
zastosowanie, a także wskazać różnice między kryptografią symetryczną a
kryptografią asymetryczną.
UWAGI:
Zadaniem zwiedzającego będzie odczytanie wiadomości, której jedna
część jest grafiką na grubej folii (SZYFR), a druga grafiką na innym
materiale (KLUCZ). Każda grafika z osobna jest nieczytelna. Dopiero po
nałożeniu na siebie we właściwy sposób wyłania się treść wiadomości.
Przy stanowisku jest kilka-kilkanaście zestawów tak by zwiedzający mogli
dokonać próby dopasowania szyfrów do kluczy.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
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Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
12

Szyfr Cezara
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Jednym z najstarszych szyfrów jest szyfr Cezara. W starożytności był
bardzo skuteczny, mimo że był niezwykle prosty. Zwiedzający ma
możliwość szyfrowania i deszyfrowania np. inskrypcji.
Zwiedzający zapoznają się z metodą szyfrowania wiadomości przy pomocy
szyfru Cezara.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
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Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.
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Szyfry
monoalfabetyczne
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Szyfr Cezara z poprzedniego stanowiska to bardzo prosty szyfr
monoalfabetyczny podstawieniowy. Tu poznamy nieco bardziej
skomplikowane wersje tego szyfru.
Zwiedzający dowiadują się podstawowych pojęć i definicji w zakresie
szyfrów monoalfabetycznych. Opis budowy tego typu szyfrów i jego
historii.
Stanowisko pokazuje równocześnie istotę klucza szyfrowego (czyli tego co
odróżnia szyfry od innych metod utajniania informacji).
Na tablicy magnetycznej jest nadrukowany alfabet. Uczestnicy za pomocą
magnesów z literkami układają poniżej alfabet szyfrowy za pomocą słowaklucza Następnie mogą zaszyfrować wiadomość.
WARIANT 1: aby litery się nie pogubiły się mogą być pomiędzy szybami,
tak by operator przesuwał je silnym magnesem.
WARIANT 2: zamiast magnesów można użyć kółek z literami na wspólnej
osi. W tym wypadku będzie to zadanie trudniejsze, bo obarczone
możliwością błędu, ale sama maszyna mogłaby go łatwo sygnalizować
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
materiałów
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.
Stanowisko mieszane analogowo-cyfrowe, gdzie komputer jest
wsparciem (weryfikacja poprawności odpowiedzi)
Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
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(dodatkowy walor!). Obok mogłoby stać sprzężone z maszyną stanowisko
multimedialne gdzie zwiedzający mógłby szyfrować np. swoje imię przy
użyciu wygenerowanego alfabetu szyfrowego.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.
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Szyfry transpozycyjne
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Oprócz szyfrów podstawieniowych drugą ważną grupą szyfrów są szyfry
przestawieniowe. Takim szyfrem było np. skytale. Tu omówimy szyfr
kolumnowy. Spróbujmy coś nim zaszyfrować i odszyfrować.
Zadaniem zwiedzającego jest zaszyfrowanie wiadomości szyfrem
transpozycyjnym (podstawieniowym). Zwiedzający wybiera klucz
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
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wiadomości, którą jest cyfra z zakresu 4-8. Po dokonaniu wyboru na
ekranie monitora pojawia się tabela, w której liczba kolumn równa jest
wartości wybranej przez zwiedzającego cyfry - klucza wiadomości.
Następnie zwiedzający wpisuje treść wiadomości jawnej, która zapisuje
się w tabeli. Każda litera wiadomości zapisywana jest w osobnej komórce
tabeli zgodnie z zasadą, że kolejne litery zapisywane są od lewej do prawej
strony. Po zapisaniu ostatniej komórki w wierszu kolejna litera
wiadomości zapisywana jest w wierszu poniżej i tak dalej. Zadaniem
zwiedzającego jest zapisanie zaszyfrowanej wiadomości, które polega na
przepisaniu liter i cyfr zapisanych zgodnie z zasadą, że kolejne litery
wiadomości zapisywane są w porządku z góry na dół kolejnymi kolumnami
od lewej do prawej. W szyfrowaniu mogą brać udział pary lub zespoły
zwiedzających. Zadaniem drugiego zwiedzającego lub zespołu jest
odszyfrowanie wiadomości za pomocą znanego klucza.

UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.

Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
15

Szyfr rastrowy
n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Szyfr rastrowy to bardzo ciekawa forma szyfru przestawieniowego.
Odczytasz informację ukrytą na planszy?
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UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
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W sąsiedztwie stanowiska zlokalizowane są tabliczki (ruszty, rastry, grile)
formatu A4, wykonane ze sztywnego tworzywa sztucznego, z
kilkudziesięcioma lub kilkunastoma okrągłymi lub prostokątnymi
otworami (po kilka w każdym wierszu). Zwiedzający zapisuje na kartce
przez otwory w tabliczce litery, które - czytane z góry na dół od lewej do
prawej - układają się w treść tajnej wiadomości. Następnie odkłada
tabliczkę i dopisuje na kartce litery w taki sposób, aby razem stanowiły
tekst jawnej wiadomości, która ma sens. Zaszyfrowaną w ten sposób
wiadomość przekazuje drugiemu zwiedzającemu wraz z informacją
pozwalającą zidentyfikować użyty do zaszyfrowania rastr. Zadaniem
drugiego zwiedzającego jest odszyfrowanie wiadomości przy użyciu
odpowiedniego rastra (rusztu, grilla).

Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
2) Możliwość weryfikacji czy uzyskana odpowiedź jest poprawna.
16

Szyfr Vigenera
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Poznaliśmy szyfry monoalfabetyczne. Dużo bardziej skomplikowany jest
szyfr polialfabetyczny, który przez długi czas był uznany za le chiffre
indechifferable. Umiesz go zastosować?
Zadaniem zwiedzającego jest zaszyfrowanie wiadomości szyfrem
Vigenera. Na ekranie monitora dotykowego pojawia się tablica
(Odszyfrowywanie i zaszyfrowywanie szyfru Vigenere'a za pomocą dużego
dysku albertiego przygotowanego w wersji analogowej i
przytwierdzonego np. do ściany. Pomoc w obsłudze urządzenia znajduje
się w aplikacji opisanej w tym punkcie)), która liczy 26 wierszy i 26 kolumn.
W pierwszym wierszu tablicy widoczne są litery alfabetu od A do Z. Każdy
kolejny wiersz zaczyna się od kolejnej litery alfabetu - drugi od litery B,
trzeci - C, i tak dalej aż do ostatniego wiersza, który zaczyna się od litery Z.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Stanowisko mieszane – analogowo/cyfrowe
Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
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Zadaniem zwiedzającego jest po pierwsze, ułożenie wyrazu-klucza, który
posłuży do zaszyfrowania wiadomości i następnie do jej odszyfrowania.
Następnie zwiedzający zapisuje tekst wiadomości, którą chce
zaszyfrować, a pod tekstem wiadomości (litera pod literą) zapisuje wyrazklucz według instrukcji. Ta część zadania jest wykonana wtedy, kiedy pod
każdą literą tekstu wiadomości znajduje się odpowiednia litera wyrazuklucza. Potem zwiedzający odczytuje odpowiednią zaszyfrowaną literę,
szukając jej na przecięciu wiersza (litera tekstu wiadomości) i kolumny
(litera wyrazu-klucza) z tablicy i wpisuje ją w odpowiednie pole wysyłając
do drugiego zwiedzającego wraz z jawnym wyrazem kluczem. Zadaniem
drugiego zwiedzającego jest odczytanie treści wiadomości. Zwiedzający
wykonuje odwrotne czynności, do opisanych powyżej. Po wykonaniu
zadania zwiedzający zamieniają się miejscami tak, żeby każdy z nich był w
stanie zarówno zaszyfrować wiadomość, jak i ją odszyfrować.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.
Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.

Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 187 z 284

17

Cylinder Jeffersona
n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Alfabety w szyfrze polialfabetycznym nie muszą być analogiczne.
Przykładem takiego szyfru jest szyfr Jeffersona. Spróbujmy go użyć.
Stanowisko realne - proste ćwiczenia z szyfrowania. Zadaniem
zwiedzających jest zaszyfrowanie i odszyfrowanie wiadomości przy
pomocy cylindra Jeffersona. Zadaniem jednego zwiedzającego jest
przygotowanie klucza, który posłuży do zaszyfrowania, a drugiego odszyfrowanie wiadomości przy pomocy cylindra Jeffersona. W
przestrzeni znajduje się kilkanaście (kilkadziesiąt) replik cylindrów.
Zwiedzający, który chce zaszyfrować wiadomość, układa przynajmniej
piętnastoliterowy tekst jawny, który będzie decydować o kolejności
poszczególnych dysków, która to kolejność w istocie jest kluczem
szyfrującym. Po zainstalowaniu we właściwej kolejności dysków
zwiedzający może przystąpić do szyfrowania wiadomości przy pomocy
cylindra Jeffersona. Odszyfrowanie wiadomości jest procesem
odwrotnym - tekst jawny służy do ustawienia dysków w odpowiedniej
kolejności, co umożliwia odszyfrowanie wiadomości. W zabawie powinny
uczestniczyć pary zwiedzających tak, aby jedna osoba szyfrowała
wiadomości, a druga osoba odszyfrowywała je. Potwierdzeniem
właściwego wykonania obu procesów jest sygnał dźwiękowy lub wizualny
z urządzenia (np. czujnik, sterownik)

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

UWAGI:
Należy uwzględnić obie wersje szyfru – klasyczny cylinder i uproszczony
szyfr paskowy.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
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Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.
Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
2) Możliwość weryfikacji czy uzyskana odpowiedź jest poprawna.
18

Szyfr Playfaira
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Szyfr Playfaira to bardzo ciekawy szyfr. Podział tekstu depeszy na bigramy
określa dalszy sposób szyfrowania.
Stanowisko interaktywne - proste ćwiczenie z szyfrowania. Zadaniem
zwiedzającego jest zaszyfrowanie wiadomości szyfrem Playfaira. Na
ekranie monitora dotykowego pojawiają się po lewej stronie litery
alfabetu łacińskiego, a po prawej stronie kwadrat podzielony na pięć
wierszy i pięć kolumn. Zwiedzający, wykonując kolejne czynności, uczy się
szyfrować wiadomość szyfrem Playfaira. W pierwszej kolejności
zwiedzający spośród widocznych liter musi wybrać litery składające się na
pięcioliterowy wyraz-klucz i przeciągnąć je w odpowiedniej kolejności do
pierwszego wiersza diagramu. Ta część zadania zostanie wykonana, jeśli
zwiedzający ułoży z liter wyraz spełniający kryteria. Następnie zwiedzający
układa w kwadracie pozostałe litery w porządku alfabetycznym,
zaczynając od pierwszego pola od lewej strony pola znajdującego się w
drugim wierszu. Ta część zadania zostanie wykonana, jeśli zwiedzający
ułoży litery we właściwym porządku. Następnie zwiedzający w polu, które
pojawia się pod kwadratem, pisze wiadomość, dzieląc ją na dwuliterowe
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
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diagramy. Zadanie jest wykonane, jeśli zwiedzający właściwie podzieli
tekst wiadomości. Następnie dotykając przycisk “szyfruj”, uruchamia się
prezentacja pokazująca w zwolnionym tempie proces szyfrowania
kolejnych dwuliterowych diagramów. Dzięki identyfikacji wizualnej
zwiedzający widzi, jak szyfrowane są poszczególne dwuliterowe diagramy
w zależności od wzajemnego położenia liter w kwadracie. W celu
umożliwienia większej liczbie zwiedzających udziału w zabawie-ćwiczeniu
istnieje możliwość pobrania aplikacji na smartfon. Zwiedzający mogą
przesyłać sobie wzajemnie zaszyfrowane informacje i odczytywać je pod
warunkiem, że do odczytania wybiorą właściwy wyraz-klucz. Zabawa uczy
zwiedzających, czym jest klucz, przy pomocy którego można rozkodować
zaszyfrowaną szyfrem Playfaira wiadomość. Aplikacja dostępna jest na
stronie internetowej Muzeum. Zwiedzający, chcąc prowadzić
zaszyfrowaną w ten sposób korespondencję ze znajomymi, mogą
przesyłać im linki do strony, z której można pobrać aplikację. Zachęcą ich
w ten sposób nie tylko do odwiedzin strony internetowej, ale być może
również do odwiedzin ekspozycji muzealnej.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.
Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.

Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
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Szyfr książkowy
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Są szyfry teoretycznie niemożliwe do złamania. A jednak… Spróbuj
odnaleźć książkę, która jest kluczem do zaszyfrowania tej wiadomości…
Stanowisko realne - znajduje się na nim półka z książkami, z których można
korzystać przy rozwiązywaniu zadań opisanych na ścianie. Zadaniem
zwiedzającego jest zaszyfrowanie wiadomości przy pomocy szyfru
książkowego. Dużą wartością szyfru książkowego jest obcowanie z książką
(przewracanie kartek, liczenie wierszy).
Zadaniem zwiedzającego jest zaszyfrowanie wiadomości przy pomocy
szyfru książkowego. Potwierdzeniem właściwego wykonania procesu jest
sygnał dźwiękowy lub wizualny z urządzenia (np. czujnik, sterownik)

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi połączona ze
stanowiskiem analogowym (półka z książkami)
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Szyfr OTP
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Szyfr z kluczem jednorazowym to drugi szyfr, który poprawnie
zastosowany jest niemożliwy do złamania. Spróbuj zaszyfrować tajną
wiadomość.
Krótka forma filmowa/prezentacja o zasadach tworzenia szyfrów z
kluczem jednorazowym, wady i zalety szyfrowania wiadomości tą metodą,
a także historia i zastosowanie tej metody współcześnie.
UWAGI:
Możliwość dodania materiałów analogowych na ścianach prezentujących
wady tego szyfru oraz sposoby jego łamania.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.

Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

Poddział: Kryptoanaliza czyli zostań łamaczem szyfrów
21

Kryptoanaliza
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.
Uwagi:
Uchwyt monitora –
stanowisko powinno
być zabudowane

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Po zapoznaniu się z treścią stanowiska zwiedzający będzie rozumiał
znaczenie słów Kryptoanaliza, kryptoanalityk, a także potrafił rozpoznać
podstawowe rodzaje ataków na szyfry.
Syntetyczne omówienie historii kryptoanalizy. Przedstawienie definicji
kryptoanalizy oraz podstawowych narzędzi i rodzajów ataków
wykorzystywanych przez kryptoanalizę.
UWAGI METODYCZNE:
Stanowisko wprowadza do działu. Winno być tak zaprojektowane by było
możliwe skupienie przy nim uwagi grupy ok. 30 os. prowadzonej przez
edukatora.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Prezentacja multimedialna ze wsparciem dla technologii
multitouch
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
materiałów
multimedialnych.
Aplikacja w rozdzielczości 1920x1080 w ramach jednego
procesu.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Możliwość uwierzytelniania użytkowników i śledzenie użycia
aplikacji
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana klawiatura ekranowa.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
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Złam szyfr Cezara
n/a

• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Kontrastowa
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Mimo, że szyfr Cezara okazał się skuteczny i nie wyjawił tajemnic jego
twórcy to zadziwiająco łatwo go złamać. Od niego więc zaczniemy
przygodę z łamaniem szyfrów. Poznamy też w praktyce jeden z rodzajów
ataków tzw Brute force.

UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

Propozycja stanowiska analogowego:
Możliwość zabawy w szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości zapisanych
szyfrem cezara. Stół z drewnianymi przesuwanymi klockami, do tego
kartki z możliwością zapisania wyniku. Zadania opisane na monitorze. Do
tego możliwość wpisania wyniku na ekranie multimedialnym, który
potwierdza wynik szyfrowania lub deszyfrażu.
Szyfr Cezara można bardzo efektownie zrobić także w formie analogowej
używając tzw. suwaka kryptologicznego, czyli „maszyny do łamania szyfru
Cezara” (copyright SzD).
Na zamieszczonych na jednej osi kółkach umieszczone są kolejne litery
alfabetu.
Kółka można przekręcać krokowo na dwa sposoby – pojedynczo lub
wszystkie naraz.
Wzdłuż kółek są umieszczone na stałe 2 pręty wskazujące 1 rząd liter
Operator maszyny (zwiedzający) ustawia na kółkach zaszyfrowaną
depeszę (jest kilka depesz do wyboru).

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Następnie przesuwa wszystkie koła naraz – czyli dokonując ataku brute
force poszukuje właściwej linii z depeszą niezaszyfrowaną.
Możliwość weryfikacji odp. (ale można to też zrobić w ramach samej
maszyny, która rozpozna właściwe ustawienie).
Wskazanie właściwego wyniku jest weryfikowane przez czujnik i
sygnalizowane za pomocą dźwięku lub obrazu
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
2) Możliwość weryfikacji czy uzyskana odpowiedź jest poprawna.
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Złam
szyfr
monoalfabetyczny
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Poznajemy metodę ataku na szyfr opisaną przez Al-kindiego – atak
statystyczny.
Stanowisko cyfrowe umożliwiające zapoznanie się ze sposobem ataku
częstotliwościowego i złamanie szyfru monoalfabetycznego.
UWAGI:
Ze względu na stopień trudności konieczne wprowadzenie systemu
podpowiedzi kolejnych liter dla mniej wprawnych użytkowników.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Atak statystyczny.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający zasadę działania szyfru. Będzie to pożyteczne także na
ewentualność czasowej awarii tego stanowiska.
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
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Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
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Złam
transpozycyjny

szyfr

n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie prostego sposobu na łamanie szyfru przestawieniowego
kolumnowego pod prowokacyjnym tytułem: po co kryptologowi nożyczki?
Użytkownik wpisuje treść zaszyfrowanej depeszy na kartce papieru w
kolumnach, które następnie wycina. Następnie stara się tak ułożyć
kolumny względem siebie by móc odczytać pierwotną wiadomość.
UWAGI:
Stanowisko realne, na którym uczestnik może złamać szyfr transpozycyjny
(kolumnowy) mając do dyspozycji kartkę, ołówek i nożyczki lub - z uwagi
na bezpieczeństwo miejsce nożyczek mogą zająć gotowe perforacje na
kartkach. Aby złamać szyfr uczestnik musi wpisać depeszę w pełną tabelę,
którą potnie nożyczkami (lub rozerwie na paski - kolumny) i tak przestawi
kolejność, aby otrzymać czytelny tekst.

Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
2) Możliwość weryfikacji czy uzyskana odpowiedź jest poprawna.
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Złam szyfr Vigenera

Próba ataku na szyfr Vigenera za pomocą techniki ataku z
prawdopodobnym tekstem jawnym (wg opisu Kerckhoffsa).
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Główna funkcja aplikacji:
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Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

Konkluzją stanowiska ma być myśl, że jednak można złamać le chiffre
indéchiffrable. A przecież Enigma była również szyfrem polialfabetycznym
tylko, że o wiele razy większej liczbie alfabetów szyfrowych niż szyfr
Vigenere'a.
UWAGI:
Ze względu na stopień trudności konieczne wprowadzenie systemu
podpowiedzi kolejnych liter prawdopodobnego tekstu jawnego dla mniej
wprawnych użytkowników.
UWAGI METODYCZNE:
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Atak z użyciem prawdopodobnego tekstu jawnego oraz
prawdopodobnego klucza
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny opis
wyjaśniający ogólnie zasadę łamania szyfru (podział tekstu na grupy i
łamanie metodą statystyczną lub tekstu prawdopodobnego)
Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.
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Złam szyfr Jeffersona

Przeglądanie
i
wyszukiwanie
kolekcji
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Uczestnik próbuje złamać szyfr Jeffersona (w wersji paskowej) na
podstawie posiadanych pasków użytych do zaszyfrowania depeszy.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kolekcji

materiałów
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Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

Z uwagi na dłuży poziom trudności tego zagadnienia należy dołożyć wiele
staranności przy wykonaniu tego stanowiska. W szczególności z szerokim
i bardzo szczegółowym opisem (a zarazem prostym w przyswojeniu)
kryptoanalizy.
Atak z użyciem prawdopodobnego tekstu jawnego, przy znanych
alfabetach szyfrowych.
Uwagi metodyczne
Należy przewidzieć trzy poziomy trudności zadań na stanowisku, tak by
mogły zainteresować grupy odbiorców o różnym stopniu zaawansowania
w myśl zasady stawiania wyzwań wykonalnych.
Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny ogólny
opis wyjaśniający zasadę łamania szyfru (łamanie za pomocą tekstu
prawdopodobnego).
Niezwykle ważne jest by czas realizacji zadania był odpowiednio krótki. Ze
względu na złożoność tego szyfru należy tak je sformułować by
użytkownik nie musiał wykonywać wszystkich czynności, a tylko te
zawierające esencję wyróżniającą ten właśnie szyfr spośród innych.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.

Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.
Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
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Nierozwiązane zagadki
kryptologiczne
Monitor
bezramkowy

55"

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przed uczestnikami kursu stało zadanie, z którego nie zdawali sobie
sprawy - złamanie nie rozwiązanej dotąd zagadki kryptologicznej. Do dziś
wiele zagadek kryptologicznych (także bardzo dawnych) pozostaje nie
rozwiązanych.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
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1szt.
Uchwyt monitora
full service 1szt.

Zwiedzający zapozna się z np. manuskryptem Wojnicza zarówno z
reprintem jak też w wersji cyfrowej na ekranie monitora
Na tym samym stanowisku – dzięki prezentacji multimedialnej poznaje
inne ciekawe nierozwiązane zagadki kryptologiczne znane z historii jak np.
szyfr Beale'a ale być może także „szyfry kultury” jak pismo linearneA, Dysk
z Fajstos, Kipu, język elamicki, Rongorongo itd.
Stanowisko mieszane - cyfrowe i realne z możliwością zapoznania się w
kopiami w tym np. reprintem manuskryptu Wojnicza.
Uwagi metodyczne
• Opisane w założeniach narracji przykłady zagadek kryptologicznych
są tylko propozycjami mającymi zainspirować wykonawcę przy tworzeniu
stanowiska.
• Możliwość zaaranżowania stanowiska jako miejsca pracy kryptologa,
który staje przed zadaniem rozwiązania zagadki.
• Z myślą o zwiedzających przyzwyczajonych do tradycyjnej formy
ekspozycji
należy dodatkowo umieścić obok monitora tradycyjny ogólny
opis wyjaśniający zasadę łamania szyfru (łamanie za pomocą tekstu
prawdopodobnego).
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu,
• stanowisko uwzględnia prezentację np. reprintu manuskryptu Wojnicza
lub innych podobnych materiałów analogowych, reprodukcji lub replik.

Funkcjonalności aplikacji:
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
UWAGI:
1. Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń
analogowych.
2. Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
3. Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu,
wzroku i słuchu.

Poddział: Jak przekazać szyfrogram?
28

Nie tylko Klucz Morse'a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Informacje, także te tajne, musiały być przekazywane. W pewnym
momencie posłaniec nie wystarczał. Opracowano różne systemy, tworząc
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Stanowisko mieszane – analogowo/cyfrowe
Główna funkcja aplikacji:
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Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

m.in. system telegrafu semaforowego, ale prawdziwym przełomem był
telegraf elektryczny i klucz morse'a
Od wynalezienia telegrafu powszechną metodą było użycie kodu morse’a.
Spróbuj być radiotelegrafistą.
UWAGI:
Stanowisko zaaranżowane jako historyczna radiostacja. Możliwość
wysyłania i odbierania informacji nadawanych Morsem. Dwa stanowiska
byłyby ustawione tak by można było nadawać na jednym i odbierać
informację na drugim (np. podczas zajęć dla grup). Na obu stanowiskach
możliwość interakcji także z samym systemem.
Stanowisko radiotelegrafisty powinno przedstawiać polską radiostację i
zawierać oprócz samego nadawania informacji następujące
funkcjonalności:
 możliwość założenia na głowę nakrycia głowy polskiego
radiotelegrafisty z lat 30-tych oraz słuchawki,
 możliwość zrobienia sobie fotografii za pomocą wbudowanego
aparatu z podglądem.
 Możliwość zakupienia w kasie CSE tego zdjęcia jako pamiątki np.
„legitymacji radiotelegrafisty” z opieczętowaną fotografią
zwiedzającego wykonaną na stanowisku radiostacji.
Dodatkowym elementem będzie polowa łącznica telefoniczna pod
roboczym tytułem „głosy z przeszłości”, której operator (zwiedzający)
będzie mógł:
 założyć na głowę słuchawki,
 przełączać wtyki pomiędzy różnymi gniazdami (tak by poczuł się
jak prawdziwy operator łącznicy),
 różnorodne
ustawianie
łącznicy
będzie
umożliwiało
wysłuchiwanie wypowiedzi (oryginalnych bądź wypowiedzianych
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Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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przez aktorów) różnych osób związanych z historią złamania
Enigmy, w szczególności organizacją Kursu Szyfrów.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja zintegrowana z repliką radiostacji
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Zaszyfruj i wyślij
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

W przestrzeni części KURS SZYFRÓW proponujemy dodać stanowisko
„zaszyfruj i wyślij” zawierające możliwość automatycznego zaszyfrowania
dowolnej wiadomości którymkolwiek ze szyfrów poznanych w kursie
szyfrów za pomocą dowolnego klucza i wysłania jej e-mailem lub
wydrukowania jako pocztówka (odbierana lub kupowana w kasie z
możliwością zakupu na miejscu znaczka pocztowego z odpowiednim
motywem oraz wrzucenia jej do przedwojennej skrzynki pocztowej).
Każda wiadomość byłaby opatrzona komentarzem, że można ją odczytać
po zwiedzeniu wystawy CSE lub za pomocą odpowiedniego narzędzia na
stronie CSE.
Warto dodać możliwość wyboru szablonu wiadomości typu: „Hej IMIĘ
ODBIORCY pozdrawiam z Centrum Szyfrów Enigma IMIĘ NADAWCY”,
którą zwiedzający by tylko uzupełniał.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

UWAGI:
 Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję
obsługi urządzeń analogowych.
 Poszczególne elementy składające się na stanowisko
powinny być wykonane z materiałów gwarantujących
dużą odporność na działanie czynników zewnętrznych.
 Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Rozwiązywanie zagadek kryptologicznych.
Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
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Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
Podobna funkcjonalność znajduje się w szyfratorach na stronie
www.codebreakers.eu/encoders

DZIAŁ: ŁĄCZNIK „Zostań kryptologiem”
30

U-boot

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Nawiązanie do niemieckich okrętów podwodnych (wykorzystujące
podłużną formę łącznika) jako podkreślenie szczególnej roli Enigmy w
organizacji niemieckiej marynarki wojennej. Jej sukcesach, a po złamaniu
także w porażkach. Odtworzenie klimatu walk podwodnych ze
szczególnym uwzględnienie pomieszczeń szyfranta, radiotelegrafisty i
peryskopu.
UWAGI:
- Złamanie tajemnicy Enigmy było ważne także dlatego, że za jej pomocą
szyfrowana była komunikacja niemieckiej marynarki wojennej
- Ważnym zadaniem enigmy była obsługa u-bootów. W okresie kursu i
przed
wojną jednak było to głównie wyzwanie dla aliantów (mniej dla polskich
służb).
- O roli u-bootów w czasie wojny zwiedzający dowiedzą się w dalszej części
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UWAGI:
1. Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń
analogowych.
2. Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
3. Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu,
wzroku i słuchu.
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ekspozycji.
UWAGI:
- Stanowisko może zajmować cały łącznik.
- Ze względu na konieczność zapewnienia drożności nie jest możliwe
dosłowne
odwzorowanie wszystkich elementów okrętu, ale w miarę możliwości
należy
tak zaprojektować scenografię by atrakcyjnie nawiązać do typowego
niemieckiego
okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej
- W sposób szczególny należy odwzorować:
• miejsce pracy radiotelegrafisty, który może być połączony zadaniem
ze stanowiskiem „Nie tylko Klucz Morse'a”. Na stanowisku widoczny
szyfrant-radiotelegrafista
niemieckiej
marynarki
podwodnej
(umundurowany manekin), z którym można (analogicznie do stanowiska
28) sobie zrobić fotografię i przymierzyć dostępny niemieckitoczek
marynarski.
• zamarkowane (mniej lub bardziej dosłownie) stanowisko niemieckiego
szyfranta.
• peryskop prezentujący działanie tego urządzenia (widok powierzchni
morza). Obiekt powinien obrazować kontrast pomiędzy czasem, gdy
Enigma nie była łamana (przegrane na morzu), jak też czasem gdy była
łamana (bezpieczne konwoje).

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja zintegrowana z repliką wnętrza uboota,
DZIAŁ: PRZED ZŁAMANIEM ENIGMY
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Sala Burszty
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W tej przestrzeni zostaną omówione wszystkie stanowiska znajdujące się
w Sali Burszty. W przypadku prowadzenia zajęć w tym pomieszczeniu
zwiedzający będą mogli się na monitorze dowiedzieć o treściach
znajdujących się na stanowiskach zlokalizowanych w sali Burszty.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię sali monitor może pełnić funkcję
ogólnej informacji o sali Burszty dla dużych grup oraz osób
niepełnosprawnych
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.
Kontent multimedialny powinien zawierać wypowiedzi naukowców,
wybitnych znawców przedmiotu na temat narodzin kryptologii
matematycznej i innych specjalistów z tej dziedziny, w tym o utworzeniu
Uniwersytetu Poznańskiego, roli prof. Z. Krygowskiego w budowaniu
Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, wykształceniu wybitnie
zdolnych matematyków, zorganizowaniu Kursu szyfrów i zorganizowaniu
w Poznaniu Sekcji Niemieckiej Biura Szyfrów II Oddziału Sztabu
Generalnego. Wypowiedzi powinny sprawiać wrażenie dialogu, sposób
rejestracji dynamiczny, materiał uzupełniony o fragmenty filmów
dokumentalnych, zdjęć i dokumentów.
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Dlaczego Enigma?
Monitor
22"
interaktywny 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Syntetyczne omówienie postępu, jaki nastąpił w dziedzinie szyfrowania
wiadomości od początku XX w. do połowy trzeciej dekady XX w. wskutek
zastosowania rotorowych maszyn szyfrujących. Omówienie wyjątkowości
rozwiązań przyjętych w budowie Enigmy, które zadecydowały o przyjęciu
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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Komputer sterujący typ
1 1szt.

jej jako podstawowe narzędzie do prowadzenia bezpiecznej
zaszyfrowanej komunikacji w Niemczech. Podstawą przygotowania treści
są archiwalne fotografie, które są ożywiane za pomocą zwężania,
rozszerzania i przesuwania kadru lub za pomocą filmowego kolażu i
technik animacji. Może ona przedstawiać zagadnienie na wesoło albo na
poważnie w zależności od przyjętej koncepcji.
UWAGI METODYCZNE:
Interaktywne stanowisko. Dotknięcie ekranu dotykowego powoduje
uruchomienie krótkiej formy filmowej przedstawiającej sylwetkę Hugo
Kocha (1870-1928) - holenderskiego wynalazcy oraz jego maszynę
szyfrującą, zakup patentu przez niemieckiego wynalazcę i przedsiębiorcę
Artura Scherbiusa oraz zaprojektowanie pierwszego egzemplarza
maszyny szyfrującej “Enigma”.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• forma filmowa lub interaktywna prezentacja graficzna z minimalną
konieczną
ilością tekstu.




Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Pozostali
Monitor
22"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Interaktywne stanowisko, w którym zostaną omówione i przedstawione
sylwetki inicjatorów i animatorów poznańskiego kursu szyfrów.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.

Obsługa:
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kolekcji

materiałów
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Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Zaczęło się w Poznaniu
Monitor
22"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Narracja obejmuje przedstawienie krótkiej charakterystyki Uniwersytetu
Poznańskiego (wskazanie jego specyfiki) oraz syntetyczne wprowadzenie
do kwestii związanych z poznańską szkołą matematyczną utworzoną przez
prof. Z. Krygowskiego.
UWAGI:

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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Zostaną tutaj wymienione przyczyny, dla których Uniwersytet w Poznaniu
został wybrany na przeprowadzenie Kursu Szyfrów (istotne jest
wskazanie, że wyboru tej uczelni dokonano nie tylko ze względu na
niemieckojęzyczność studentów). W tym miejscu po raz pierwszy
syntetycznie zostaną przedstawieni A. Palluth i M. Ciężki, których sylwetki
zostaną omówione szerzej w stanowisku Wykładowcy.
Cennym nawiązaniem jest wydźwięk symboliczny faktu, że kurs kryptologii
(którego efektem było wsparcie zwycięstwa aliantów w II W.Ś.) został
zorganizowany w byłej rezydencji cesarza Niemiec, który miał być
symbolem niemieckiego panowania na ziemiach polskich (a w którym
Polacy symbolicznie umieścili Collegium Maius Uniwersytetu
Poznańskiego).
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna, możliwe wykorzystanie formy filmowej.




Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Wykładowcy
Monitor
22"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie sylwetek inicjatorów oraz wykładowców zaangażowanych
w prowadzenie kursu kryptologii na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego oraz omówienie programu
kursu (Maksymilian Ciężki, prof. Zdzisław Krygowski, Antoni Palluth,
Franciszek Pokorny).

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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UWAGI:
Syntetyczne omówienie historii od rozpoczęcia kursów do utworzenia filii
Biura Szyfrów w Poznaniu, a także przedstawienie sylwetek
najważniejszych osób spośród kierownictwa filii i biura.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.




Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Matematycy 1
Monitor
22"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie sylwetek polskich matematyków - słuchaczy kursu
kryptologicznego
na
Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego.
UWAGI:

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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Zwiedzający zobaczą tutaj fotografie przedstawiające matematyków,
wykładowców oraz organizatorów i animatorów kursu szyfrowania
wyświetlone na ekranach monitorów zlokalizowanych w zabudowach
okiennych w sali im. prof. Burszty. Wchodząc do sali zwiedzający
dostrzegają, że z okien rozpościera się widok na poznańską ulicę w latach
30. XX w. Dopiero po uruchomieniu krótkiej formy filmowej w stanowisku
multimedialnym, w oknach wyświetlane są postaci wykładowców,
matematyków oraz inicjatorów i animatorów poznańskiego kursu
szyfrów.
W przestrzeni zlokalizowane są również dwie gabloty z pamiątkami
związanymi z wykładowcami, uczestnikami kursu szyfrów oraz
inicjatorami i animatorami kursu szyfrów.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.




Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Matematycy 2
Monitor
46"
bezramkowy 1szt.
Monitor
46"
bezramkowy 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie sylwetek polskich matematyków - słuchaczy kursu
kryptologicznego
na
Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego.
UWAGI:

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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Monitor
46"
bezramkowy 1szt.
Uchwyt monitora full
service 3szt.
Komputer sterujący typ
6 1szt.

Zwiedzający zobaczą tutaj fotografie przedstawiające matematyków,
wykładowców oraz organizatorów i animatorów kursu szyfrowania
wyświetlone na ekranach monitorów zlokalizowanych w zabudowach
okiennych w sali im. prof. Burszty. Wchodząc do sali zwiedzający
dostrzegają, że z okien rozpościera się widok na poznańską ulicę w latach
30. XX w. Dopiero po uruchomieniu krótkiej formy filmowej w stanowisku
multimedialnym, w oknach wyświetlane są postaci wykładowców,
matematyków oraz inicjatorów i animatorów poznańskiego kursu
szyfrów. W przestrzeni zlokalizowane są również dwie gabloty z
pamiątkami związanymi z wykładowcami, uczestnikami kursu szyfrów
oraz inicjatorami i animatorami kursu szyfrów.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.

Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego i w
małych grupach.
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na kilka
mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych plików
Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png), wektorowych
(pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu użytkownika.
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Matematycy 3
Monitor
46"
bezramkowy 1szt.
Monitor
46"
bezramkowy 1szt.
Monitor
46"
bezramkowy 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie sylwetek polskich matematyków - słuchaczy kursu
kryptologicznego
na
Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego.
UWAGI:
Zwiedzający zobaczą tutaj fotografie przedstawiające matematyków,
wykładowców oraz organizatorów i animatorów kursu szyfrowania
wyświetlone na ekranach monitorów zlokalizowanych w zabudowach

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
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Uchwyt monitora full
service 3szt.
Komputer sterujący typ
6 1szt.

okiennych w sali im. prof. Burszty. Wchodząc do sali zwiedzający
dostrzegają, że z okien rozpościera się widok na poznańską ulicę w latach
30. XX w. Dopiero po uruchomieniu krótkiej formy filmowej w stanowisku
multimedialnym, w oknach wyświetlane są postaci wykładowców,
matematyków oraz inicjatorów i animatorów poznańskiego kursu
szyfrów. W przestrzeni zlokalizowane są również dwie gabloty z
pamiątkami związanymi z wykładowcami, uczestnikami kursu szyfrów
oraz inicjatorami i animatorami kursu szyfrów.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.



Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Rodzina maszyn Enigma
Monitor
48"
transparentny
Nakładka dotykowa 48"
PCT
Komputer sterujący typ
1

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zabudowa z ekranem transparentnym, w której eksponowana będzie
replika/model Enigmy.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

UWAGI:
Zwiedzający po dotknięciu monitora uruchamia animację i dowiaduje się:
 w jaki sposób maszyna przygotowywana była do pracy,

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kolekcji

materiałów
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jak wyglądała czynność wstawiania wirników, ustawiania ich w
żądanej pozycji, ustawiania walca odwracającego i walca
wstępnego w żądanej pozycji, łączenie w żądany sposób wtyczek
łącznicy kablowej, włączanie i wyłączanie maszyny szyfrującej czy
wreszcie wpisywanie tekstu jawnego przy pomocy klawiatury.
jakie były zasadnicze różnice między maszynami szyfrującymi
rodziny Enigma przeznaczonymi dla celów cywilnych i
wojskowych a także z kierunkami rozwoju tych drugich maszyn.
ciekawostki o Enigmie np.: liczba maszyn wyprodukowanych,
nietypowe maszyny (japońska) czy urządzenia peryferyjne jak
zegar czy drukarka.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja multimedialna z archiwalnymi fotografiami i niezbędnymi
infografikami.



Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Stanowisko edukacyjne
Projektor typ 1 1szt.
Ekran
elektryczny
250cm 1szt.
Przyłącze
multimedialne 1szt.
Uchwyt projektora 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Projektor i ekran projekcyjny do prowadzenia warsztatów i zajęć
edukacyjnych.
UWAGI:
Sala Burszty w założeniu pełni podwójną rolę. Oprócz funkcji
ekspozycyjnej jest także salą wykładową, w której mogą być prowadzone
zajęcia dla grup.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Prowadzenie zajęć dla grup
Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zajęć dla grup połączone
funkcjonalnie z pozostałymi ekranami – monitorami w
sali
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Komputer sterujący typ
1 1szt.

Ekran jest wówczas wykorzystywany jako główne źródło przekazu.
Monitory w sali są wykorzystywane przez uczestników zajęć.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
1) Stanowisko wg opisanych założeń.
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Gablota na pamiątki 1

Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja umożliwiająca m.in. odtwarzanie plików video
wraz z napisami Wsparcie dla formatu mp4 i srt i
prowadzenie zajęć ze standardowymi prezentacjami
multimedialnymi.
 Video ładowane z zewnętrznych plików
 Możliwość zsynchroniozwanego odtwarzania wielu
plików video na jednym odtwarzaczu
 Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na
żądanie i sterowanie głowicą
 możliwość sprzężenia treści wyświetlanych na ekranie z
treściami wyświetlanymi na pozostałych monitorach w
sali – szczególnie zamontowanych w stołach. Zarówno
jako wyświetlenie tej samej treści, jak też
samodzielnych programów z zadaniami dla uczestników
zajęć.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Gablota na pamiątki po matematykach, wykładowcach, pozostałych.

n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Gablota na pamiątki po matematykach, wykładowcach, pozostałych.

n/a

n/a
42

Gablota na pamiątki 2
n/a

DZIAŁ: JAK POLACY ŁAMALI ENIGMĘ
43

Pierwszy przełom
Monitor
32"
interaktywny 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Omówienie wydarzeń, które doprowadziły do pierwszych sukcesów w
dziedzinie łamania szyfrów Enigmy.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów
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Komputer sterujący typ
1 1szt.

W szczególności przedstawiona zostanie działalność francuskiego szpiega
Hansa-Thilo Schmidta („Asche”) i znaczenie pozyskiwanych przez niego
informacji. Przedstawiona zostanie wymiana informacji wywiadowczych
pomiędzy Polska, a Francją i Wielką Brytanią, krótkie wyjaśnienie
powodów, dla których polski wywiad nie podzielił się wiadomością o
rozpracowaniu enigmy z sojusznikami (m.in. obawa o istnienie
pronazistowskich postaw wśród francuskich urzędników wysokiego
szczebla, na co dowodów dostarczyła odszyfrowana depesza).
Należy tu ująć kwestię prawidłowej intuicji Rejewskiego zakładającej
pewne typowe zachowania niemieckich szyfrantów np.: „wymyślanie”
losowych kluczy w jakimś porządku (np. ABC czy QWE).
UWAGI METODYCZNE:
Stanowisko wprowadza do działu. Winno być tak zaprojektowane by było
możliwe skupienie przy nim uwagi grupy ok. 30 os. prowadzonej przez
edukatora.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

44

Metody łamania
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przedstawienie
wypracowanych
przez
polskich
najwcześniejszych metod łamania szyfrów Enigmy.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kryptologów

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Strona 214 z 284

Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.



Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Płachty Zygalskiego
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Omówienie metody łamania szyfrów Enigmy przy pomocy tak zwanych
płacht Zygalskiego.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• forma filmowa

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kolekcji

materiałów
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Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Płachty - model
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
3 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W stanowisku zadaniem zwiedzającego jest ustalenie w jakiej pozycji
ustawiony był pierścień maszyny szyfrującej. W tym celu zwiedzający
będzie zgodnie z instrukcją układał na ekranie monitora dotykowego
płachty Zygalskiego aż do momentu, w którym tylko jeden prześwit będzie
widoczny po ułożeniu perforowanych płacht. Szukana pozycja pierścienia
wynika ze współrzędnych prześwitu. Zestaw składa się ze 156 płacht
Zygalskiego, spośród których zwiedzający wybiera kolejne płachty.
Stanowisko sprzężone jest z projekcją, która odwzorowuje postępy
dokonywane przez zwiedzającego wraz z nakładaniem na siebie kolejnych
płacht Zygalskiego.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Aplikacja wykonana technologii silnika 3D czasu
rzeczywistego
 Aplikacja przy planowanej konfiguracji sprzętowoprogramowej osiągająca wydajność minimum 30 fps
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Stanowisko mieszane analogowo-cyfrowe, gdzie
komputer jest wsparciem
Strona 216 z 284

Dodatkowo w ramach wzbogacenia stanowiska o elementy analogowe
należy wstawić realny stół z kilkoma płachtami Zygalskiego, tak by
zwiedzający mogli zobaczyć, jak wyglądały w rzeczywistości i podjąć próbę
nałożenia ich na siebie. Stół mógłby być podświetlany co polepszy efekt
nakładania kolejnych płacht (zakrywania kolejnych otworów).
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja modelująca pracę z zestawem płacht
Zygalskiego.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
UWAGI:
Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi
urządzeń analogowych.
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Poszczególne elementy składające się na stanowisko powinny
być wykonane z materiałów gwarantujących dużą odporność na
działanie czynników zewnętrznych.
3. Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
ruchu, wzroku i słuchu.
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Maszyna
maszynie

przeciw

Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający dowiadują się, że Niemcy przez cały czas udoskonalali metody
szyfrowania. W stanowisku zaprezentowane zostaną kolejne innowacje
wprowadzone przez Niemców. Następnie zwiedzający dowiedzą się, że
polską odpowiedzią na te innowacje był cyklometr i bomba - urządzenia
zaprojektowane przez Mariana Rejewskiego. Automatyzacja wyliczeń
uzyskana dzięki cyklometrowi i bombie pozwoliła na stworzenie kart
charakterystyk, dzięki którym polscy kryptolodzy byli w stanie prawie
natychmiastowo odczytywać permutacje odpowiadające ustawieniu
wirników danego dnia.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna, możliwe wykorzystanie formy filmowej

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
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Cyklometr - replika
Monitor
48"
transparentny 1szt.
Nakładka dotykowa 48"
PCT 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.
Głośnik
kierunkowy
1szt.

Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający oglądają replikę cyklometru eksponowaną za ekranem
transparentnego monitora dotykowego.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

UWAGI:
Dotknięcie monitora powoduje, że na jego ekranie wyświetla się krótka
forma filmowa przedstawiająca budowę, przeznaczenie i pracę
cyklometru.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z wykorzystaniem formy filmowej.

kolekcji

materiałów

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
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Bomba - replika
Monitor
48"
transparentny 1szt.
Nakładka dotykowa 48"
PCT 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.
Głośnik
kierunkowy
1szt.

Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający oglądają replikę bomby Rejewskiego eksponowaną za
ekranem transparentnego monitora dotykowego.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

UWAGI:
Dotknięcie monitora powoduje, że na jego ekranie wyświetla się krótka
forma filmowa przedstawiająca budowę, przeznaczenie i pracę bomby.
Prezentacji towarzyszą dźwięki wydawane przez pracującą bombę
emitowane z głośnika kierunkowego.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z wykorzystaniem formy filmowej.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

kolekcji

materiałów

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

DZIAŁ: Sztafeta Enigmy
50

Sztafeta Enigmy
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Oto Brytyjczycy i Francuzi w trakcie spotkania w Pyrach nie tylko
dowiadują się, że Polacy złamali szyfr Enigmy, ale również otrzymują 2
egzemplarze Enigmy i całą dokumentację - dorobek polskich kryptologów,
dzięki czemu mogą kontynuować prace nad łamaniem niemieckich
szyfrów.
UWAGI:
Informacje przedstawione w stanowisku są prezentacją tej właśnie wiedzy
zdobytej przez polskich kryptologów i przekazanej aliantom zachodnim w
Pyrach. W tej przestrzeni przedstawione zostaną wydarzenia, które
doprowadziły do zorganizowania spotkania kryptologów Polskich,
Francuskich i Brytyjskich w Paryżu (należy również wspomnieć o
wcześniejszym spotkaniu brytyjsko – francuskim z ostatniego kwartału
1938 r.) a także przebieg, ustalenia i skutki tego spotkania, które przede
wszystkim zainicjowało wymianę doświadczeń pomiędzy kryptologami
trzech krajów.
Ponadto zwiedzający dowiedzą się, jakie były przyczyny, dla których
zdecydowano się przekazać sojusznikom informacje dotyczące Enigmy i
zapoznają się z wydarzeniami towarzyszącymi przekazaniu tajemnicy
Enigmy oraz maszyn zbudowanych przez Polaków. Wskazanie tutaj
zostaną konsekwencje decyzji polskich urzędników dla dalszych losów
wojny.
UWAGI METODYCZNE:
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Stanowisko wprowadza do działu. Winno być tak zaprojektowane by było
możliwe skupienie przy nim uwagi grupy ok. 30 os. prowadzonej przez
edukatora.
Należy zaproponować współpracę w stworzeniu tego stanowiska muzeum
w Bletchley Park.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej,
• możliwość wykorzystania scen z filmu "Sekret Enigmy" lub serialu
"Tajemnica Enigmy".
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Ucieczka do Francji
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

W tej przestrzeni zwiedzający dowiedzą się, że z chwilą wybuchu wojny G.
Langer wraz ze współpracownikami przystąpił do usuwania wszelkich
śladów działalności kryptologicznej w Lasach Kabackich oraz zakładach
AVA. Przedstawione tutaj zostaną szczegóły ewakuacji ekipy Biura Szyfrów
aż do momentu przekroczenia granicy rumuńskiej. Następnie zwiedzający
dowiedzą się, jakie były okoliczności, które doprowadziły trzech
najważniejszych kryptologów do Bukaresztu. Zrelacjonowane zostaną
wizyty kryptologów w brytyjskiej i francuskiej ambasadzie oraz ich
konsekwencje. Przedstawione zostaną okoliczności wyjazdu polskich
kryptologów do Francji oraz uwolnienia oficerów Biura Szyfrów z obozu
internowania w Calimanesti. W dalszej części zwiedzający dowiedzą się,
dlaczego polscy kryptolodzy pracowali pod francuskim dowództwem.
Zostanie tutaj scharakteryzowana działalność polskiego „zespołu Z” w
okresie „dziwnej wojny” oraz kampanii francuskiej. Wreszcie
przedstawione zostaną szczegóły ucieczki do Afryki Północnej
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• forma filmowa
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
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Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Alianci
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W stanowisku zostaną przybliżone sylwetki Gustave Bertranda, Alastaira
Dennistona, Dillywyna Knoxa i Alana Turinga.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

UWAGI:
Przedstawione zostaną, po pierwsze, ciekawostki, które mogą przykuć
uwagę widzów np. w przypadku Turinga – ukazanie jego ekscentrycznego
zachowania (które wpływało na relacje z ludźmi) - sposobu ubierania się,
wyboru nietypowego miejsca pracy w BP (czyli strychu, na który
wychodziło się za pomocą drabiny sznurowej) itd.. Uwypuklona zostanie
jego pasja nauki – warto zaznaczyć, że oprócz matematyki interesował się
zagadnieniami chemii doświadczalnej i był również uzdolnionym
inżynierem, co miało istotny wpływ na umiejętność praktycznego
zastosowania jego koncepcji. Po drugie, ukazane zostaną te elementy,
które łączą przedstawiane sylwetki ze sprawą Polską oraz polskimi
kryptologami. Informacje te należy uwypuklać niezależnie od faktu, że
mogły pojawić się już w innym miejscu, np. istotne jest podkreślenie jak
bardzo Bertrandowi zależało na polskich kryptologach i ich współpracy –
co miało zarówno skutki pozytywne tj. szybkie przewiezienie ich z Rumunii

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kolekcji

materiałów

Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
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do Francji oraz negatywne – niedopuszczenie, aby znaleźli swoje miejsce
w BP. W przypadku Turinga należy również wyeksponować jak bardzo w
jego badaniach kryptologicznych istotna była praca wykonana przez
polskich specjalistów (np. istotne jest zaakcentowanie, że w pracy Książka
Profesora Turing zawarł analizy autorstwa Rejewskiego). Przedstawienie
tutaj zostaną również najistotniejsze kwestie związane z
rozpracowywaniem depesz szyfrowanych za pomocą Enigmy przez
specjalistów z BP na różnych etapach II wojny światowej, w tym depesz
szyfrowanych przy pomocy maszyny szyfrującej Enigma używanej przez
niemiecką Kriegsmarine. Zwiedzający dowie się tutaj, czym różniły się one
od innych niemieckich maszyn szyfrujących oraz czym różniły się
procedury szyfrowania. Dowie się również, że Marian Rejewski złamał
szyfr Kriegsmarine już w 1937 roku, jednak nie rozwinął sukcesu, bo w
Polsce odbierano mało depesz nadawanych przez niemieckie okręty, a
mimo przekazania całego know-how Brytyjczycy nie zdołali złamać
szyfrów Kriegsmarine aż do kwietnia 1941 r. Podkreślone zostanie tutaj,
że Brytyjscy kryptolodzy, w tym Alan Turing, nie złamali Enigmy
Kriegsmarine w sposób czysto analityczny, bowiem ich pierwsze sukcesy
opierały się na dokumentach i egzemplarzach Enigmy zdobytych na
pokładzie niemieckich okrętów.
Duży nacisk w tym stanowisku powinien być położony na działalność BP.
Przestrzeń należy zaaranżować na przypominającą BP (może barak - hut?)
Omówienie historii rozwoju, organizacji i najważniejszych sukcesów
osiągniętych w łamaniu szyfru Enigmy przez brytyjski zespół naukowców i
pracowników ośrodka dekryptażu w Bletchley Park. Przedstawienie
kluczowych z punktu widzenia przebiegu II wojny światowej wydarzeń na
poszczególnych jej teatrach.
Istotną informacją jaka powinna zaistnieć jest fakt, że gros zespołu
pracowników BP stanowiły kobiety, w większości szyfrantki i operatorki
bomb kryptologicznych, ale także np. kryptolog Emily Clark.
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Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z archiwalnymi fotografiami.
Kontent multimedialny powinien zawierać wypowiedzi naukowców oraz
osób znawców tej problematyki (współpracy X, Y, Z), tak ze strony polskiej,
jak i brytyjskiej. Wypowiedzi powinny sprawiać wrażenie dialogu, sposób
rejestracji dynamiczny, materiał uzupełniony o fragmenty filmów
dokumentalnych, zdjęć i dokumentów
53

Ultra - Purple
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Omówienie systemu przekazywania na odległość informacji
wywiadowczych zdobytych dzięki złamaniu szyfrów Enigmy oraz zasad
regulujących dostęp do tych informacji (SCU/SLU, Ultra).
UWAGI:
Należy zwrócić uwagę, że prezentowane treści mogą wydać się nużące
tym widzom, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z tego typu
zagadnieniami. Z tego powodu zaleca się uatrakcyjnienie przedstawianych
treści odpowiednio dobranymi ciekawostkami. Zaleca się, aby w taki
właśnie sposób została poprowadzona narracja. Ważne jest, aby
informacje podawane były w atrakcyjnej formie i oddziaływały na
wyobraźnię. W stanowisku zostanie zaprezentowana również historia
innych maszyn szyfrujących państw Osi (Niemiec, Włoch i Japonii) a także
historia ich łamania. W miejscu tym nastąpi rozwinięcie kwestii
zaznaczonych już w stanowisku Sztafeta biegnie dalej, zaleca się więc
krótkie nawiązanie do kwestii w nim omawianych. Warto przypomnieć, że
przed spotkaniem w BP złamali już kilkanaście japońskich kodów
dyplomatycznych, cztery którymi posługiwali się Meksykanie, a także dwa
włoskie i jeden niemiecki. Należy zwrócić również uwagę na próby (udane
i nieudane) łamania alianckich kodów przez kryptologów Państw Osi, a
także przedstawić okoliczności w jakich się to odbywało (np. tajny zakup
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i innych
danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
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przez Japończyków używanych przez Amerykanów maszyn Hagelina), co
miało dopomóc w złamania ich kodów. Warto zaakcentować również w
tym miejscu geniusz polskich kryptologów, którzy potrafili złamać kody
Enigmy nie posiadając urządzenia).




Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.
DZIAŁ: BUDOWA I DZIAŁANIE ENIGMY
54

Budowa Enigmy
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
1) Prezentacja budowy maszyny Enigma na ekranie multimedialnym.
2) Prezentacja budowy rotora – stanowisko analogowe.
UWAGI do pkt.2
Sercem Enigmy były obracające się rotory. Każdy miał inne połączenia
styków po obu stronach rotorów. Każdy był de facto alfabetem szyfrowym
przesuwanym na 26 sposobów.
Proponujemy przedstawić sposób funkcjonowania rotora Enigmy w
makroskali. Ów rotor miałby możliwość przełączania pinów po jednej
stronie maszyny zgodnie z fantazją zwiedzającego. Aby zobaczyć efekt
zabawy, można dodać klawiaturę i panel lamp (lub ekran), za pomocą
których
można
by
zaszyfrować wiadomość utworzonym przed chwilą alfabetem szyfrowym.
W wielu muzeach można zobaczyć rotor rozdzielony na części. My
proponujemy przekształcenie go w szyfrator podstawienia
monoalfabetycznego.
Dzięki temu uczestnik zadania dowie się, na czym polegała
polialfabetyczna natura szyfru Enigmy (wzajemny ruch rotorów).
Dodatkowymi atutami tego stanowiska będą:
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Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Stanowisko mieszane analogowo-cyfrowe, gdzie
komputer jest wsparciem (weryfikacja poprawności
odpowiedzi)
Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
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niewirtualność – w dobie zalewu technologią cyfrową warto mieć też
propozycje „dotykalne”;
dosłowne ukazanie roli prądu elektrycznego w Enigmie\
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z animacją 3D



Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
UWAGI ad 2:
 Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję
obsługi urządzeń analogowych.
 Poszczególne elementy składające się na stanowisko
powinny być wykonane z materiałów gwarantujących
dużą odporność na działanie czynników zewnętrznych.
 Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
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Budowa Enigmy 1

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Element Enigmy zamkniętym w holograficznej piramidzie.

Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz z
napisami Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych
plików
Możliwość
zsynchronizowanego
odtwarzania wielu plików video na jednym odtwarzaczu
Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na żądanie i
sterowanie głowicą

Element Enigmy zamkniętym w holograficznej piramidzie.

Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz z
napisami Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych
plików
Możliwość
zsynchronizowanego
odtwarzania wielu plików video na jednym odtwarzaczu

Piramida holograficzna
1szt.
Replika
analogowa
maszyny Enigma.
56

Budowa Enigmy 2
Piramida holograficzna
1szt.
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Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na żądanie i
sterowanie głowicą

Replika
analogowa
maszyny Enigma.
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Budowa Enigmy 3

Element Enigmy zamkniętym w holograficznej piramidzie.

Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz z
napisami Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych
plików
Możliwość
zsynchronizowanego
odtwarzania wielu plików video na jednym odtwarzaczu
Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na żądanie i
sterowanie głowicą

Element Enigmy zamkniętym w holograficznej piramidzie.

Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz z
napisami Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych
plików
Możliwość
zsynchronizowanego
odtwarzania wielu plików video na jednym odtwarzaczu
Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na żądanie i
sterowanie głowicą

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Gra zespołowa polega na szyfrowaniu oraz odszyfrowywaniu wiadomości
przy pomocy dotykowych monitorów sterujących wirtualną maszyną
szyfrującą Enigma.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

Piramida holograficzna
1szt.
Replika
analogowa
maszyny Enigma.
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Budowa Enigmy 4
Piramida holograficzna
1szt.
Replika
analogowa
maszyny Enigma.
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Zaszyfruj i odszyfruj
Projektor typ 3 1szt.
Soczewka projektora
typ 2 1szt.
Uchwyt projektora 1szt.
Komputer sterujący typ
2 1szt.
Oprogramowanie do
korekcji geometrycznej
1szt.

UWAGI:
Zadaniem jednej grupy zwiedzających jest zrealizowanie scenariusza
przygotowanego dla nadawcy, zaś drugiej grupy zrealizowanie
scenariusza przygotowanego dla odbiorcy zaszyfrowanej wiadomości.
Żeby zaszyfrować wiadomość, nadać ją i odszyfrować, obie grupy muszą
wykonać czynności wstępne polegające na zgodnym ze scenariuszem
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kolekcji

materiałów

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 System typu multiplayer dla wielu graczy z możliwością
wyświetlania stanu gry na innych nośnikach
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
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Wzmacniacz audio typ
4 1szt.
Głośnik
szerokopasmowy typ 1
4szt.

przygotowaniem maszyny szyfrującej oraz zrealizować określone
procedury. W trakcie rywalizacji zwiedzający wykorzystują wiedzę, z którą
zapoznali się w stanowiskach, które już odwiedzili.
Tutaj mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Przy
stanowisku znajdują się dwa monitory dotykowe, na których wyświetla się
system podpowiedzi i objaśnień.
Zwiedzający za ich pośrednictwem otrzymują krok po kroku instrukcje
dotyczące czynności wstępnych oraz procedury szyfrowania wiadomości
przy pomocy Enigmy.
Pozostali zwiedzający obserwują na centralnie zlokalizowanym okrągłym
ekranie projekcyjnym wszystkie czynności wykonywane przez
zwiedzających-szyfrantów oraz skutki tych czynności. Mają dzięki temu
możliwość podpowiadania im.
Założenia metodyczne
Z uwag na wysoką złożoność szyfrowania z użyciem Enigmy należy położyć
taki nacisk na sformułowanie zadań, aby ich realizacja była możliwie
krótka.
Dodatkową funkcjonalnością stanowiska będzie wysłanie (e-mailem lub
odebranie pocztówki) wiadomości zaszyfrowanej Enigmą analogicznie do
stanowiska 29.



Stanowisko
dostosowane
do
obsługi
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
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Zaszyfruj i odszyfruj
Monitor
40"
interaktywny 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Gra zespołowa polega na szyfrowaniu oraz odszyfrowywaniu wiadomości
przy pomocy dotykowych monitorów sterujących wirtualną maszyną
szyfrującą Enigma.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
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Komputer sterujący typ
1 1szt.

UWAGI:
Zadaniem jednej grupy zwiedzających jest zrealizowanie scenariusza
przygotowanego dla nadawcy, zaś drugiej grupy zrealizowanie
scenariusza przygotowanego dla odbiorcy zaszyfrowanej wiadomości.
Żeby zaszyfrować wiadomość, nadać ją i odszyfrować, obie grupy muszą
wykonać czynności wstępne polegające na zgodnym ze scenariuszem
przygotowaniem maszyny szyfrującej oraz zrealizować określone
procedury. W trakcie rywalizacji zwiedzający wykorzystują wiedzę, z którą
zapoznali się w stanowiskach, które już odwiedzili.
Tutaj mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Przy
stanowisku znajdują się dwa monitory dotykowe, na których wyświetla się
system podpowiedzi i objaśnień.
Zwiedzający za ich pośrednictwem otrzymują krok po kroku instrukcje
dotyczące czynności wstępnych oraz procedury szyfrowania wiadomości
przy pomocy Enigmy.
Pozostali zwiedzający obserwują na centralnie zlokalizowanym okrągłym
ekranie projekcyjnym wszystkie czynności wykonywane przez
zwiedzających-szyfrantów oraz skutki tych czynności. Mają dzięki temu
możliwość podpowiadania im.
Założenia metodyczne
Z uwag na wysoką złożoność szyfrowania z użyciem Enigmy należy położyć
taki nacisk na sformułowanie zadań, aby ich realizacja była możliwie
krótka.
Dodatkową funkcjonalnością stanowiska będzie wysłanie (e-mailem lub
odebranie pocztówki) wiadomości zaszyfrowanej Enigmą analogicznie do
stanowiska 29.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
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Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
System typu multiplayer dla wielu graczy z możliwością
wyświetlania stanu gry na innych nośnikach
Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Stanowisko
dostosowane
do
obsługi
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Zaszyfruj i odszyfruj
Monitor
40"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Gra zespołowa polega na szyfrowaniu oraz odszyfrowywaniu wiadomości
przy pomocy dotykowych monitorów sterujących wirtualną maszyną
szyfrującą Enigma.
UWAGI:
Zadaniem jednej grupy zwiedzających jest zrealizowanie scenariusza
przygotowanego dla nadawcy, zaś drugiej grupy zrealizowanie
scenariusza przygotowanego dla odbiorcy zaszyfrowanej wiadomości.
Żeby zaszyfrować wiadomość, nadać ją i odszyfrować, obie grupy muszą
wykonać czynności wstępne polegające na zgodnym ze scenariuszem
przygotowaniem maszyny szyfrującej oraz zrealizować określone
procedury. W trakcie rywalizacji zwiedzający wykorzystują wiedzę, z którą
zapoznali się w stanowiskach, które już odwiedzili.
Tutaj mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Przy
stanowisku znajdują się dwa monitory dotykowe, na których wyświetla się
system podpowiedzi i objaśnień.
Zwiedzający za ich pośrednictwem otrzymują krok po kroku instrukcje
dotyczące czynności wstępnych oraz procedury szyfrowania wiadomości
przy pomocy Enigmy.
Pozostali zwiedzający obserwują na centralnie zlokalizowanym okrągłym
ekranie projekcyjnym wszystkie czynności wykonywane przez
zwiedzających-szyfrantów oraz skutki tych czynności. Mają dzięki temu
możliwość podpowiadania im.
Założenia metodyczne
Z uwag na wysoką złożoność szyfrowania z użyciem Enigmy należy położyć
taki nacisk na sformułowanie zadań, aby ich realizacja była możliwie
krótka.
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 System typu multiplayer dla wielu graczy z możliwością
wyświetlania stanu gry na innych nośnikach
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
 Stanowisko
dostosowane
do
obsługi
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
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Dodatkową funkcjonalnością stanowiska będzie wysłanie (e-mailem lub
odebranie pocztówki) wiadomości zaszyfrowanej Enigmą analogicznie do
stanowiska 29.




Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• interaktywna aplikacja z zagadkami kryptologicznymi.
62

Losy Polaków
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W tej przestrzeni przedstawione zostaną informacje związane z dalszymi
wojennymi losami Polaków w kontekście ich zaangażowania w
rozpracowanie tajemnicy Enigmy.
UWAGI:
Omówione zostaną następujące wydarzenia:
 przeniesienie polskich kryptologów do tajnego ośrodka P.C.
Cadix
 pozyskanie przez Bertranda radiostacji dużego zasięgu; praca
kryptologiczna
 odczytanie w przeciągu dwóch lat ok. 6000 depesz SD i
niewielkiej liczby Wehrmachtu;
 wspieranie francuskiego ruchu oporu, złamanie kodu
szwajcarskiej wersji Enigmy,
 rozpracowanie Lacidy i konsekwencje tego wydarzenia;
 śmierć Różyckiego, Garlińskiego i Smoleńskiego w katastrofie
morskiej,
 opracowanie Raportu L, w którym opisano budowę Enigmy oraz
sposoby jej łamania,
 przeniesienie polskiej Ekipy na Lazurowe Wybrzeże,
 decyzja o przerzuceniu Rejewskiego i Zygalskiego do Hiszpanii
(pozostawienie ich przez przewodnika, droga do obozu
internowania, uwolnienie dzięki staraniom P.C.K.;
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Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
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w miejscu tym należy przedstawić również losy Langera,
Ciężkiego, Fokczyńskiego, Pallutha i Gacy );
droga Rejewskiego i Zygalskiego do Londynu, przydział do sekcji
N (Niemcy) działającym w ramach Batalionu Łączności
Naczelnego Wodza; przeniesienie do sekcji R (Rosja);
wizyta we Francji (gdzie zastał ich koniec wojny);
przeniesienie do Kirkcaldy (po powrocie do Wielkiej Brytanii).



Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• forma filmowa, możliwe włączenie jej jako element prezentacji
multimedialnej
63

Enigma a losy wojny
Monitor
46"
bezramkowy
Monitor
46"
bezramkowy
Monitor
46"
bezramkowy
Nakładka dotykowa IR
3x46" 32 punkty
Komputer sterujący typ
6

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Stanowisko dwuelementowe:
1) Rozgrywka strategiczna na wielodotykowym stole multimedialnym
roboczo nazwanym „Alternatywna historia”.
2) Zabawa sprawnościowa „Wydobyć księgę szyfru” w zaaranżowanym
kiosku U-boota.
Uwagi:
Ad.1
Stół wielodotykowy (inspirowany stołami sztabowymi z okresu II wojny
światowej czy dokładniej planszetami radiolokacyjnymi z okresu bitwy o
Anglię) przedstawiający mapę, obejmującą europejską część ZSRR, Ocean
Atlantycki wraz ze wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej, Europę i
Afrykę Północną.
Na stole zlokalizowane będą okręty nawodnych i podwodnych statków,
samolotów itd. Stół oferuje zwiedzającym (indywidualnym i grupowym)
cztery scenariusze do rozegrania – po dwa z każdej strony stołu.
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Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Aplikacja wykonana technologii silnika 3D czasu
rzeczywistego
 Aplikacja przy planowanej konfiguracji sprzętowoprogramowej osiągająca wydajność minimum 30 fps
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
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Na jego brzegach znajdują się ogólne instrukcje dotyczące realizacji
właściwego scenariusza. Jednocześnie zwiedzający mogą realizować
maksymalnie dwa scenariusze – po dwóch przeciwległych stronach stołu.
Mając na uwadze fakt, iż podczas działań wojennych, tak w Północnej
Afryce, Europie czy na Atlantyku nie było operacji wojskowej, w ramach
której wiedza uzyskana dzięki złamaniu Enigmy nie odgrywałaby
kluczowej roli, do rozegrania proponujemy następujące scenariusze:
 Bitwy konwojów w ramach Bitwy o Atlantyk;
 Konwoje w ramach programu pomocy wojennej dla ZSRR („LendLease”);
 Zmagania w Północnej Afryce (szczególnie pierwsza bitwa pod ElAlamejn, czy bitwa pod Alam Halfa);
 Operacja „Torch”;
 Operacja „Pedestal” – dostarczenie zaopatrzenia wojennego na
Maltę.
Na stole multimedialnym wyświetlane są symbole niemieckich jednostek,
które przemieszczają się po mapie zgodnie ze scenariuszem. Każdy
scenariusz podzielony jest na dwa lub trzy etapy. Zrealizowanie danego
etapu powoduje, że na ekranie stołu multimedialnego wyświetla się
odpowiednia prezentacja multimedialna. Po jej zakończeniu zwiedzający
przechodzą do realizacji kolejnego etapu.
Niezrealizowanie na którymkolwiek etapie instrukcji powoduje, że
operacja kończy się klęską, a na stole multimedialnym wyświetla się
prezentacja multimedialna opisująca – w sposób ogólny – skutki klęski.
Ważne, aby w toku zabawy gracze otrzymywali „informacje pochodzące z
dekryptażu Enigmy”, które właściwe zinterpretowane pomogą w sukcesie
w zabawie.








Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

Ad.2
W tej części wystawy zaskakuje kiosk u-boota, którego kadłub wyłania się
lekko z podłogi auli. Każdy chętny może spróbować wykonać specjalne
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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zadanie po naciśnięciu przycisku „Start” wejść przez właz do łodzi i w
półmroku odnaleźć specjalny przycisk. Po wyjściu i naciśnięciu może
sprawdzić czas jaki zajęło mu wykonanie zadania i porównać go z
najlepszym czasem w danym dniu, miesiącu czy od początku trwania
wystawy.
Będzie to nawiązanie do historii, kiedy marynarze alianccy po bohaterskim
wejściu do tonącego U-boota znaleźli ważną dokumentację związaną z
Enigmą i wydobyli je.
Dla zwiększenia przestrzeni wewnątrz kiosku można umieścić go przy
drzwiach do pomieszczenia przy klatce schodowej i tam zaaranżować
wnętrze łodzi.
Proponowana atrakcja może mieć inną formę jeśli wykonawca
zaproponuje ciekawsze rozwiązanie, które wpisuje się w powyższą ideę, a
zamawiający je zaakceptuje.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• aplikacja interaktywna w formie strategicznej gry komputerowej,
• forma graficzna zbliżona do najnowszych gier strategicznych,
• zabawa sprawnościowa w zaaranżowanym kioskiem uboota..
DZIAŁ: OD KRYPTOLOGII DO KOMPUTERA
64

Nowe wyzwania
Projektor typ 2
Komputer sterujący typ
1
Uchwyt
projektora

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Przestrzeń otwiera trzecią część ekspozycji zatytułowaną “Od kryptologii
do komputera”. W tej części nastąpi omówienie powojennych losów
polskich matematyków oraz matematyków brytyjskich i amerykańskich,
którzy zbudowali podwaliny pod cywilizację cyfrową. Zostanie tutaj
przedstawiony związek prac prowadzonych w przeszłości przez polskich
kryptologów nad złamaniem szyfru Enigmy z teraźniejszością, którą śmiało
możemy określić mianem rewolucji cyfrowej.
Należy podkreślić:
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Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Aplikacja wykonana technologii silnika 3D czasu
rzeczywistego
 Aplikacja przy planowanej konfiguracji sprzętowoprogramowej osiągająca wydajność minimum 30 fps
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
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rolę polskich matematyków, którzy utworzyli pierwsze maszyny
wspomagające dekryptaż,
 rolę strony brytyjskiej i amerykańskiej z Alanem Turingiem na
czele, których prace nad rozwinięciem koncepcji bomby
kryptologicznej w Bombę Turinga i dalsze prace (Colossus,
„Maszyna Turinga” itd.) można połączyć w ciąg przyczynowo
skutkowy.
UWAGI METODYCZNE:
Stanowisko wprowadza do działu. Winno być tak zaprojektowane by było
możliwe skupienie przy nim uwagi grupy ok. 30 os. prowadzonej przez
edukatora.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

65

Od
bomby
komputera

do

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
W stanowisku zaprezentowana zostanie historia wynalazków, które
doprowadziły do powstania pierwszych programowalnych maszyn
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Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
Strona 236 z 284

Monitor
48"
transparentny 1szt.
Nakładka dotykowa 48"
PCT 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.
Głośnik
kierunkowy
1szt.

liczących, które można określić mianem komputerów (zakres
merytoryczny - od Bomby Rejewskiego do Colossusa) stworzonych przez
brytyjskich i amerykańskich naukowców.
Za ekranem transparentnego monitora dotykowego umieszczonego w
zabudowie eksponowane są zabytki kultury materialnej - nośniki danych
będących w użyciu w okresie od II połowy XX w. po dzień dzisiejszy, a więc
szpule, różnej wielkości kasety, kartridże, różnej wielkości i pojemności
dyskietki, dyski HDD, SCSI, płyty CD, DVD, różnego rodzaju karty pamięci
flash i USB.
Dotknięcie części ekranu, za którą eksponowany jest dany zabytek,
uruchamia krótką formę filmową poświęconą danemu zabytkowi oraz
charakterystyce technologii w czasach, w których dany zabytek był w
użyciu.
Wsparcie narracji stanowiskami z komputerami 8 bitowymi z możliwością
zagrania w stare gry (na kardridżach, dyskietkach, wgrywane
z taśmy) – ZX Spectrum, Atari, Commodore 64 itd.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.



Stanowisko mieszane analogowo-cyfrowe,
komputer jest wsparciem

gdzie

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
UWAGI:
 Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję
obsługi urządzeń analogowych.
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Maszyna Turinga
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

Poszczególne elementy składające się na stanowisko
powinny być wykonane z materiałów gwarantujących
dużą odporność na działanie czynników zewnętrznych.
Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Omówienie idei, abstrakcyjnego modelu komputera spełniającego
określone wymogi sformułowane przez Turinga.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

kolekcji

materiałów

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
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Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
67

Cyfryzacja świata
Projektor typ 2 1szt.
Monitor bezramkowy
55”
Komputer sterujący typ
2 2 szt.
Uchwyt projektora 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Krótka forma filmowa, zapętlona poruszająca wątek znaczenia cyfryzacji
świata, kryptologii wokół nas oraz kryptowaluty jako rozproszonym
systemie księgowym bazującym na kryptografii, przechowującym
informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania
związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki
sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz
odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne
wydanie tej samej jednostki.
Podobnie jak wszystkie inne stanowiska to szczególnie musi mieć
możliwość łatwej aktualizacji treści za pomocą ogólnego systemu
zarządzania treścią (przez wzgląd na szybki postęp technologiczny).
Kontent multimedialny powinien zawierać wypowiedzi naukowców oraz
osób znawców tej problematyki tj. rewolucji informatycznej, kluczowych
pojęć, postaci i wydarzeń dotyczących sztucznej inteligencji.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

68

Programowanie
Monitor
32"
interaktywny 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Zwiedzający zapoznają się tutaj z programowaniem wizualnym (visual
programing).
UWAGI”
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Główna funkcja aplikacji:
Odtwarzanie plików video wraz z napisami z możliwością
zapętlenia
Obsługa:
Stanowisko z zapętlonymi filmami
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz
z napisami
 Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych plików
 Możliwość zsynchronizowanego odtwarzania wielu
plików video na jednym odtwarzaczu
 Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na
żądanie i sterowanie głowicą

Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Aplikacja wykonana technologii silnika 3D czasu
rzeczywistego
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Komputer sterujący typ
1 1szt.
System mechaniczny
programowanie
wizualne 1szt.

Programowanie za pomocą wizualnych elementów takich jak bloki i
strzałki umożliwia wytwarzanie kodu maszynowego bez znajomości
konkretnego języka programowania, który składa się ze skomplikowanych
zbiorów reguł syntaktycznych oraz semantyki.
Wytworzone na stanowisku oprogramowanie, od razu przesyłane jest do
umieszczonego obok mikroprocesora, do którego podłączone są
urządzenia peryferyjne takie jak diody i silniki dzięki czemu zwiedzający od
razu widzi efekt swoich działań.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• aplikacja interaktywna umożliwiająca wcielenie się w rolę programisty.




Aplikacja przy planowanej konfiguracji sprzętowoprogramowej osiągająca wydajność minimum 30 fps
Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Cuda kryptologii
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Na ekranie monitora dotykowego zwiedzający zapoznają się z
następującymi zagadnieniami, przedstawionymi w formie krótkich form
filmowych lub animowanych z elementami interakcji: uczciwe rzuty
monetą, wymiana klucza, RSA i inne współczesne metody szyfrowania,
zobowiązania bitowe, obliczenia na szyfrowanych danych, dowody o
wiedzy zerowej, ślepe podpisy cyfrowe, kryptografia wizualna.
Zaaranżowanie dwóch słuchawek telefonicznych, gdzie dwie osoby będą
mogły sprawdzić, jak to działa. W słuchawce użytkownicy mogą usłyszeć
opis jak to przeprowadzić.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Główna funkcja aplikacji:
 Przeglądanie i wyszukiwanie kolekcji materiałów
multimedialnych.
 Stanowisko mieszane analogowo-cyfrowe, gdzie
komputer jest wsparciem
Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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UWAGI:
 Stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję
obsługi urządzeń analogowych.
 Poszczególne elementy składające się na stanowisko
powinny być wykonane z materiałów gwarantujących
dużą odporność na działanie czynników zewnętrznych.
 Urządzenia analogowe powinny być w miarę możliwości
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
70

Zaprogramuj szyfrator
Monitor
32"
interaktywny 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Pokazanie podstawowych elementów procesu programowania za
pomocą prostego zadania zakładające zaprogramowanie szyfratora.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

UWAGI:
Na ekranie dotykowym zwiedzający wybiera litery alfabetu (z dwóch
kontenerów) oraz komendy języka programowania, tak by stworzyć wiele
konstrukcji, np: JEŚLI ZOSTANIE WPROWADZONA LITERA X, WYŚWIETL
LITERĘ Y.
Po zaprogramowaniu szyfratora i wpisaniu komunikatu na wirtualnej
klawiaturze, w polu wyniku pojawi się zaszyfrowany (lub odszyfrowany)
tekst.

Obsługa:
 Stanowisko dostosowane do zwiedzania samodzielnego
i w małych grupach.
 Duże grupy odwiedzają to stanowisko po podziale na
kilka mniejszych.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• aplikacja interaktywna umożliwiająca zaprogramowanie prostego
szyfratora.

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

kolekcji

materiałów

Funkcjonalności aplikacji:
 Wsparcie dla różnych poziomów trudności (3 poziomy
trudności).
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
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Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
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Bezpieczeństwo w sieci
Monitor
55"
bezramkowy 1szt.
Nakładka dotykowa IR
55" 32 punkty 1szt.
Uchwyt monitora full
service 1szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Szczególny
nacisk należy położyć na:
 współczesne protokoły kryptograficzne, szyfrowanie kluczem
publicznym itd.
 zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, używanie
certyfikatów, protokół https itd.
 bezpieczny podpis, profil zaufany.
Warto rozważyć zaproszenie do współpracy przy stworzeniu tego
stanowiska Wydziału do Zwalczania Cyberprzestępczości KWP w
Poznaniu.
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• prezentacja graficzna z minimalną konieczną ilością tekstu, możliwe
wykorzystanie formy filmowej.

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi grupy 30 osób oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
 Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
 Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
 Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
 Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
 Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.
Dostępność dla różnych grup odbiorców
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Podsumowanie
Projektor typ 3 1szt.
Soczewka projektora
typ 2 1szt.
Komputer sterujący typ
1 1szt.
Uchwyt projektora 1szt.

73

Mediateka
Monitor
32"
interaktywny 3szt.
Komputer sterujący typ
2 3 szt.
Słuchawki nauszne o
konstrukcji zamkniętej
pasmo 15000-20000hz
3 szt.

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
“Podsumowanie” - krótka forma filmowa zapętlona jako podsumowanie
na drzwiach auli (od strony auli).
MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE PREZENTACJI TREŚCI:
• forma filmowa

Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.

Główna funkcja aplikacji:
Odtwarzanie plików video wraz z napisami z możliwością
zapętlenia.
Obsługa:
Stanowisko z zapętlonymi filmami
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie plików video wraz
z napisami
 Wsparcie dla formatu mp4 i srt Video ładowane z
zewnętrznych plików
 Możliwość zsynchronizowanego odtwarzania wielu
plików video na jednym odtwarzaczu
 Programowy interfejs umożliwiający odtwarzanie na
żądanie i sterowanie głowicą

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Monitory umożliwiające przeglądanie archiwalnych zdjęć, nagrań,
dokumentów związanych z tematyką poruszaną przez Centrum
Edukacyjne Enigma.
Minimalne wymogi dotyczące prezentacji treści:
Stanowisko pozwala na przeglądanie materiałów:
graficznych (zdjęcia, rysunki, mapy itp.)
filmowych
dźwiękowych

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Główna funkcja aplikacji:
Przeglądanie
i
wyszukiwanie
multimedialnych.

kolekcji

materiałów

Obsługa:
Stanowisko dostosowane do obsługi osób indywidualnych oraz
niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.
Funkcjonalności aplikacji:
 Aplikacja w rozdzielczości min. 1920x1080.
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tekstowych
Materiały umieszczone w mediatece będą poszerzać tematykę
prezentowaną na wystawie CS Enigma i skierowane będą do odbiorcy
profesjonalnego, pragnącego bardziej wyczerpująco zapoznać się z
poruszanymi treściami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia
treści stanowiska przez Wykonawcę o materiały źródłowe pozyskane we
własnym zakresie.
Mediateka składać się będzie z trzech stanowisk przeznaczonych do
indywidualnego przeglądania treści. Każde stanowisko powinno składać
się z ekranu, komputera sterującego, klawiatury, słuchawek,
Zadanie wykonawcy:
1. wybór i pozyskanie materiałów archiwalnych związanych z tematyką
wystawy stałej CS Enigma
wybór materiałów (minimum: 100 zdjęć, 100 skanów dokumentów, 50
plików filmowych lub dźwiękowych, 50 skanów materiałów tekstowych –
publikacje, artykuły)
pozyskanie praw autorskich do prezentacji ww. materiałów w mediatece
opracowanie techniczne materiałów (jeśli konieczne: wykonanie skanów,
zgranie materiałów filmowych i dźwiękowych na nośniki cyfrowe)
2. opracowanie programu do obsługi mediateki:
interfejs użytkownika umożliwiający przeszukiwanie materiałów (za
pomocą haseł, tagów, rodzaju treści, właściciela treści, daty powstania,
itp.)
opracowanie zakresu metadanych (opartych na powszechnie używanych
standardach np. Dublin Core)
wprowadzenie pozyskanych materiałów do programu i ich opisanie
zgodnie z przyjętym standardem
przygotowanie interfejsu administratora umożliwiającego wprowadzanie
nowych danych do mediateki
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy








Renderowanie w oparciu o natywne funkcje systemu
operacyjnego.
Aplikacja w formacie plików wykonywalnych.
Wbudowana funkcja nawigacji dla użytkownika.
Materiały multimedialne ładowane z zewnętrznych
plików Wsparcie dla formatów rastrowych (jpg, png),
wektorowych (pdf), video (mp4) oraz 3d (obj).
Baza danych do przechowywania danych tekstowych i
innych danych.

Dostępność dla różnych grup odbiorców
 Możliwość zmiany wielkości czcionki oraz wersja
kontrastowa.
 Wsparcie dla wielu języków dla danych i interfejsu
użytkownika.
Aranżacja i wyposażenie meblowe przestrzeni Mediateki:
- zaprojektowanie i dostawa wyposażenia meblowego dla 3
niezależnych stanowisk Mediateki z przeznaczeniem do pracy
indywidulanej,
- wkomponowanie w zabudowę regałów na książki,
- możliwość korzystania z wifi w przestrzeni mediateki (na
własnym sprzęcie zwiedzającego)
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DZIAŁ: POZA ŚCIEŻKĄ ZWIEDZANIA
74

Cyferkowo
n/a

ZAŁOŻENIA NARRACJI:
Matematyczny plac zabaw dla przedszkolaków, gdzie najmłodsi mogą
bawić się przy użyciu specjalnie przygotowanych dla nich atrakcji sorterów charakteryzujących się różnymi kształtami i oznaczeniami,
których boki zadrukowane są różnymi oznaczeniami (symbole, litery i
cyfry) służących rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań z zakresu
szyfrowania i łamania szyfrów. Proste objaśnienia do zadań, ćwiczeń i gier
zarówno indywidualnych jak i zespołowych widoczne są bezpośrednio na
powierzchniach obudów stanowisk.
UWAGI:
Zaprojektować mechanizm szyfrujący oparty na plastikowych kołach
zębatych, przy pomocy którego dzieci, po pierwsze, mogą zrozumieć,
czym jest klucz i jaką pełni rolę w szyfrowaniu, i po drugie, zaszyfrować
wiadomość i odszyfrować ją. Koła zębate choć dużych rozmiarów są
lekkie. Pierwszym zadaniem dzieci jest ustalenie klucza za pomocą
odpowiedniego zamocowania kół na trójkątnym w przekroju
mechanizmie obrotowym zaopatrzonym w nieruchomy czytnik pozycji, w
którym dzieci odczytują pozycję oznaczoną cyfrą od 1 do 3. Mechanizm
składa się z dwóch kół. Każde koło zaopatrzone jest w witrynę, w której
widoczne są litery alfabetu, które zmieniają się wraz z tym, jak dzieci
poruszają kołem. Zadaniem jednej grupy dzieci jest ustalenie klucza i
zaszyfrowanie krótkiej wiadomości, a zadaniem drugiej grupy jest
zamocowanie kół w drugim zestawie w pozycji opisanej w kluczu i
odczytanie wiadomości. Obok witryny znajduje się duży zielony przycisk,
który służy do wyboru widocznej w witrynie litery. Po naciśnięciu przycisku
litera widoczna w drugiej witrynie wyświetla się na ekranie, który
widoczny jest dla drugiej grupy dzieci.
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Stanowiska różnorodne – mobilne, analogowe i multimedialne z
naciskiem na przemienność form edukacyjnych.
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Ponadto w Cyferkowie dzieci mogą bawić się, uczyć i jednocześnie
inspirować korzystając z kilku specjalnie zaprojektowanych dla nich
stanowisk, np:
a) maszyna szyfrująca dla starszych dzieci (np. maszyna Barbie),
b) duże liczydło dla dzieci,
c) dwustronnie zapisane tabliczki - po jednej stronie litery, po
drugiej liczby, które dają możliwość szyfrowania wiadomości
przez podstawienie liczb zamiast liter;
d) pieczątki szyfrujące, które z jednej strony mają obrazek, a z
drugiej jakiś dziwny symbol; dzięki temu zwiedzający będzie
mógł zaszyfrować na przykład „idę do domu”, a potem na
specjalnej tablicy mogę odczytać tę informację;
e) zabawa – otwórz skrzynię skarbów, wpisując specjalny kod,
który składa się składa się cyferek. Zadaniem zwiedzającego jest
policzyć zadane symbole i wpisać odpowiednią liczbę,
f) telefon sznurkowy (nawiązanie do telegrafu),
g) sortery - zadaniem najmłodszego zwiedzającego jest
posortowanie klocków, które mają różne kształty i są różnie
oznaczone, i włożenie ich do odpowiednich pojemników.
h) obiekty do wspinaczek w formie wielościanów foremnych
/może być przyczynkiem do geometria tu jest to przykład
geometrii przestrzeni trójwymiarowej/
i) plansze matematyczne z cyframi, skacząc między nimi zapalają
się poszczególne cyfry. Na końcu podświetla się wynik, na który
także trzeba wskoczyć /prosta nauka dodawania i odejmowania
do 10/.
j) pająk wspinaczkowy o kształcie powierzchni siodłowej /przykład
zastosowania matematyki w geografii przy opisywaniu
położenia przełęczy

Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy
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k)

różne znane obiekty /np. szyszki, jabłka, kamienie, muszelki/ o
różnych kształtach rozmieszczone po cyferkowie /nauka liczenia
oraz zdobywanie wiedzy zbiorach obiektów o różnych cechach/
l) mata/bieżnia do „skoków w dal”, mierzenie krokami obwodu,
obiektów i odległości, porównywanie kroków swoich i rodzica
/nauka mierzenia odległości i logicznego myślenia/
m) różnokolorowe figury nakładane na siebie /różnią się kolorami/,
prezentacja na co mogą się dzielić. Dowolna możliwość
konfiguracji przez zwiedzającego /zapoznanie się z polem figury
i jej wielkością/
n) labirynt z matematycznymi przeszkodami. Klasyczny labirynt z
małpiego gaju poszatkowany przeszkodami matematycznymi
/celem jest nauka przestrzeni i logicznego myślenia/
duże klocki lub bryły dające się układać w jeszcze większe konstrukcje
/zabawa w aranżację przestrzeni i logiczne myślenie/
75

Gra muzealna
n/a

Dodatkową atrakcją wystawy będą gry muzealne, wykorzystujące
przestrzeń centrum, jej stałe elementy (np. stanowiska), przestrzenie
dostępne dla publiczności (np. toalety). Będą one opracowywane na
bieżąco przez operatora CSE.
Na etapie tworzenia ekspozycji zostanie zaprojektowane i umieszczone na
jej terenie ok. 20 różnorodnych skrytek które otwierane będą na co
najmniej 7 różnych sposobów (powinny zostać ukryte/wbudowane w
dowolne elementy należące do wystawy. Mogą to być odsuwane półki
działające dopiero po naciśnięciu ukrytego przycisku, otwierane na szyfr
elektroniczny sejfy, sejfy z mechanicznym szyfrem otwierane
kołowrotkiem, szuflady w schodach itp.).
Wnętrze skrytek musi zawierać różnorodne możliwości przekazania
informacji (np. wyświetlacz łatwy do zaprogramowania, miejsce do
umieszczenia tabliczki itp.). Skrytki należy rozłożyć tak w przestrzeni CSE
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Z różnymi grami muzealnymi można zapoznać się na stronie
www.muzealne.gryturystyczne.pl
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aby zwiedzający, w miarę możliwości, nie mógł natrafić w następnym
kroku na ten sam lub podobny model jaki znalazł chwilę wcześniej.
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2.7 Aranżacja powierzchni biurowo - socjalnych
W ramach realizacji inwestycji projektuje się wykonanie aranżacji wnętrz powierzchni biurowo - socjalnych.
Elementy wyposażenia wnętrz, które należy zaprojektować i wykonać:

101

Pom.magazynowoserwisowe

Pomieszczenia wyposażone w regały stalowe ocynkowane
magazynowe z półkami z blachy stalowej ocynkowanej
wymiary regałów ok. 160x 45 x 180 s/g/w
ilość 2 szt.
Zlewozmywak stalowy gospodarczy stal kwasoodporna ok 60 x 45 cm
z baterią prysznicową sztorcową
Umywalka ceramiczna ok 50 x 35 cm’ z baterią umywalkową
jednouchwytową, wykończenie chrom

116.01/ Pom.magazynowe
117.01

Pomieszczenia wyposażone w regały stalowe ocynkowane
magazynowe z półkami z blachy stalowej ocynkowanej
wymiary regałów ok. 80 x 35 x 120 s/g/w
ilość 5 szt.

118

Przed wejściem do sali wejściowej projektuje się umieszczenie „instalacji
kryptologicznej” w formie tajemniczej maszyny nawiązującej do
historycznych maszyn szyfrujących i wspomagających dekryptaż (np.
dysk Albertiego, Diskret, Front-Chiffriergerät, maszyna Heberna,
Enigma, Bomba Rejewskiego, Cyklometr z charakterystycznymi dla nich
cięgłami, dźwigniami czy kołami zębatymi) tworzącej „meta maszynę
szyfrująco-deszyfrującą” czyli esencję tego typu mechanizmów, którą
zwiedzający będą mogli operować. Jej oczekiwana funkcjonalność:
widoczny ciąg liter (które mogą się zmieniać) pełni rolę mechanicznego
„wyświetlacza”,
widać na nim ciąg przypadkowych znaków - szyfrogram,
manipulacja ustawieniami maszyny (mała liczba możliwości) pozwala na
złamanie tego szyfrogramu, który na oczach wszystkich zwiedzających
przekształci się w czytelne krótkie hasło zapraszające do zwiedzania np.
„POZNAJ TAJEMNICĘ ENIGMY”,
po chwili litery hasła zaczną się zmieniać by przejść w kolejny ciąg
szyfrogramu z kolejnym hasłem – cykl się powtórzy. Haseł winno być co
najmniej kilka – każde na innych ustawieniach maszyny.
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W razie bezczynności (w momencie gdy nikt nie próbuje złamać
szyfrogramu) po pewnej chwili tajemnicza wiadomość przekształca się w
inną, kolejną.
Przed ustawieniem się szyfrogramu litery mogłyby ustawić się we frazę
ZŁAM SZYFR
Pożądana jest realizacja wersji językowych.

118a

Visitor center

Sale wyposażyć w 4 stanowiska :
4x monitor interaktywny 32’ - stanowiska indywidualne
6 x monitor 55’ (ściana monitorów)
Siedziska tapicerowane modułowe wg projektu nawiązującego do
charakteru ekspozycji.
Wymiar modułu ok.105 x 60 x 48
ilość modułów 4 szt.
Stelaż inox
Tkanina niepalna, plamoodporna. Trwałość- 50.000 cykli Martindale’a
Gramaturaok 410 g/m²
Światłotrwałość 6 (skala 1-8)
DIN 4102 B1
Lada recepcyjna 2 stanowiskowa
wymiary ok.350 x 70 x 115 s/g/w
materiał:
-płyta ognioodporna wykończona fornirem naturalnym lakierowanym
-blat konglomerat kwarcowy
okucia:
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funkcja samodomykania.
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Sala ekspozycyjna

Sale wyposażyć w system audiowizualny składający się z:
- ekranu rozwijanego elektrycznie
-projektora montowanego do stropu z przyłączem AV oraz zasilaniem
230V
-floorboxu połączonego z projektorem wyposażonego w wyjścia
AV,ethernet – złącze RJ 45 oraz zasilanie 230V
-Wielokanałowy wzmacniacz AV
-Odtwarzacz bluray/dvd/cd wejście usb/sd
-mikrofon bezprzewodowy w ilości 3 sztuk
-statyw do mikfofonu

-system nagłośnienia: montaż naścienny 4 głośniki umożliwiające
nagłośnienie sali 119 oraz 118a w przypadku złożenia ścianki mobilnej
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Ścianka mobilna, składana, wygradzająca pomiędzy pomieszczeniami
118a a 119
Akustyczna 52db
Brak prowadnic podłogowych, podwieszana do stropu.
Panele wykonane z płyty niepalnej wykończone laminatem HPL.
W jednym z modułów wykonane drzwi jednoskrzydłowe.
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Biuro piętro

-Krzesło obrotowe,
Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych,
Regulacja podłokietników góra – dół.
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną
przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.,
atest na
trudnopalność i ścieralność tapicerki.
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
Biurko pracownicze proste ok. 160 x 70 x 74
blat melaminowany, nogi proste stal malowana
proszkowo na kolor grafitowy, stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 2 szt.
Kontener mobilny bezuchwytowy z szufladami ok. 44 x 80 x 65,
korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Kółka do miękkie do powierzchni twardych.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2szt.
Szafa aktowa ok. 80 x 42 x71
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 4 szt.
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Szafa ubraniowa ok. 80 x 42 x 188
Korpus melaminowany, grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 1 szt.
Regał otwarty ok. 80 x 42 x 81
Korpus melaminowany grafitowy
ilość szt.1
Szafka pod ksero ok. 80 x 42 x 72
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana, drzwi przesuwne kluczone.
Atest trudnopalności.
Ilość szt.1
Stolik konferencyjny ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Krzesło konferencyjne obustronnie tapicerowane
wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości ok. 60 kg/m3,
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną
przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.,
atest na
trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
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Biuro piętro
-Krzesło obrotowe,
Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych,
Regulacja podłokietników góra – dół.
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
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Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną
przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.,
atest na
trudnopalność i ścieralność tapicerki.
Ilość 2 szt.
Biurko pracownicze proste ok. 160 x 70 x 74
blat melaminowany, nogi proste stal malowana
proszkowo na kolor grafitowy, stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 2 szt.
Kontener mobilny bezuchwytowy z szufladami ok. 44 x 80 x 65,
korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Kółka do miękkie do powierzchni twardych.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2szt.
Szafa aktowa ok. 80 x 42 x71
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
Melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 4 szt.
Szafa ubraniowa ok. 80 x 42 x 188
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 1 szt.
Regał otwarty ok. 80 x 42 x 81
Korpus melaminowany grafitowy
ilość szt.1
Szafka pod ksero ok. 80 x 42 x 72
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana, drzwi przesuwne kluczone.
Atest trudnopalności.
Ilość szt.1
Stolik konferencyjny ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Krzesło konferencyjne obustronnie tapicerowane
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wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3,
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
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Biuro piętro

-Krzesło obrotowe,
Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych,
Regulacja podłokietników góra – dół, Tapicerka – 100% POLYESTER,
odporność na ścieranie min. 150 000 cykli kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
Biurko pracownicze proste ok. 160 x 70 x 74
blat melaminowany, nogi proste stal malowana
proszkowo na kolor grafitowy, stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 2 szt.
Kontener mobilny bezuchwytowy z szufladami ok. 44 x 80 x 65,
korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Kółka do miękkie do powierzchni twardych.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2szt.
Szafa aktowa ok. 80 x 42 x71
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 4 szt.
Szafa ubraniowa ok. 80 x 42 x 188
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 1 szt.
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Regał otwarty ok. 80 x 42 x 81
Korpus melaminowany grafitowy
ilość szt.1
Szafka pod ksero ok. 80 x 42 x 72
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana, drzwi przesuwne kluczone.
Atest trudnopalności.
Ilość szt.1
Stolik konferencyjny ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Krzesło konferencyjne obustronnie tapicerowane
wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3,
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety
min. 15 kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 2 szt.
131

Biuro Piętro

-Krzesło obrotowe,
Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych,
Regulacja podłokietników góra – dół. Tapicerka – 100% POLYESTER,
odporność na ścieranie min. 150 000 cykli kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. Odporność na
ścieranie min 300.000 cykli Martindalea, Atesty Trudnopalności,
odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
Biurko pracownicze proste ok. 160 x 70 x 74
blat melaminowany, nogi proste stal malowana
proszkowo na kolor grafitowy, stopki regulacyjne
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Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 2 szt.
Kontener mobilny bezuchwytowy z szufladami ok. 44 x 80 x 65,
korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Kółka do miękkie do powierzchni twardych.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2szt.
Szafa aktowa ok. 80 x 42 x71
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 4 szt.
Szafa ubraniowa ok. 80 x 42 x 188
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 1 szt.
Regał otwarty ok. 80 x 42 x 81
Korpus melaminowany grafitowy
ilość szt.1
Szafka pod ksero ok. 80 x 42 x 72
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana, drzwi przesuwne kluczone.
Atest trudnopalności.
Ilość szt.1
Stolik konferencyjny ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Krzesło konferencyjne obustronnie tapicerowane
wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3,
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety
min. 15 kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 2 szt.
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131a

Biuro piętro

-Krzesło obrotowe,
Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych, Regulacja
podłokietników góra – dół. Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na
ścieranie min. 150 000 cykli kolor do
ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety min. 15
kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną
przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.,
atest na
trudnopalność i ścieralność tapicerki.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2 szt.
- 4 punkty dostępowe podtynkowe: 1 x ethernet /4 x 230V
Biurko pracownicze proste ok. 160 x 70 x 74
blat melaminowany, nogi proste stal malowana
proszkowo na kolor grafitowy, stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 2 szt.
Kontener mobilny bezuchwytowy z szufladami ok. 44 x 80 x 65,
korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Kółka do miękkie do powierzchni twardych.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 2szt.
Szafa aktowa ok. 80 x 42 x71
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 4 szt.
Szafa ubraniowa ok. 80 x 42 x 188
Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana. Drzwi kluczone.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 1 szt.
Regał otwarty ok. 80 x 42 x 81
Korpus melaminowany grafitowy
ilość szt.1
Szafka pod ksero ok. 80 x 42 x 72
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Korpus melaminowany grafitowy, fronty płyta meblowa
melaminowana, drzwi przesuwne kluczone.
Atest trudnopalności.
Ilość szt.1
Stolik konferencyjny ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Krzesło konferencyjne obustronnie tapicerowane
wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3,
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety
min. 15 kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 2 szt.
132

Pom. Socjalne

Krzesło konferencyjne kubełek ze sklejki, z pianki ciętej o gęstości 35
kg/m3, w całości tapicerowany
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety
min. 15 kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 6 szt.
Stół jadalniany ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 2 szt.
Zabudowa kuchenna ok. 370 x 60 x 230 s/g/h
Blat 36 mm płyta meblowa okleina pcv.
Fronty płyta melaminowana PCV
Uchwyty stal inox .
Okucia:
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg.Funcja samodomykania.
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-zlewozmywak 1 komorowy 60’
stal inox szczotkowana,
Bateria kuchenna jednouchwytowa,
wyposażenie:
-płyta indukcyjna 4 polowa do zabudowy
-okap kuchenny przyscienny
- Kuchenka mikrofalowa nablatowa
- zmywarka naczyń 60’
- lodówko zamrażarka ok. 60 x 60 x 145
- ekspres automatyczny do kawy ciśnieniowy
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Pom. Socjalne

Krzesło pracownicze, kubełek ze sklejki, z pianki ciętej o gęstości 35
kg/m3, w całości tapicerowany
Tapicerka – 100% POLYESTER, odporność na ścieranie min. 150 000 cykli
kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiającego (do wyboru z palety
min. 15 kolorów)
Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną
wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność
krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki.
nogi płozy stalowe malowane proszkowo na kolor wg RAL
Ilość 4 szt.
Stół jadalniany ok. 80 x 80 x 74
blat melaminowany, nogi stal malowana
proszkowo na kolor RAL
Atest trudnopalności
Ilość 1 szt.
Szafka pracownicza ubraniowa ok. 40 x 42 x 188:
-materiał blacha stalowa malowana proszkowo kolor grafitowy
-drzwi kluczone
-przegroda na odzież prywatną/osobistą
-lustro na drzwiach wewnątrznych szafy
ilość 10szt.
Przebieralnie przyścienne budowane są w postaci dwóch kabin o
wymiarach ok. 100 x 205 x 110 cm.
Kabiny z płyt laminatu kompaktowego HPL o grubości 12 mm (do
pomieszczeń wilgotnych) system oparty o profile aluminiowe
konstrukcyjne.
•profile aluminiowe tworzą konstrukcję kabin
•zawias wykonany z materiałów nieulegających korozji, samodomykacz
grawitacyjny,
•wspornik z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm,
rdzeń stalowy
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•zamykacz pozwala na ryglowanie drzwi z obu stron kabiny,
ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie
ilość 2 szt.
Zabudowa meblowa z wmontowaną w blat umywalką
wykonana z płyty meblowej laminowanej:
korpusy w kolorze grafitowym, fronty grafitowe
okucia:
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funcja samodomykania.
Wymiary ok. 160 x 60 x 89 cm
Komoda z pólkami
wykonana z płyty meblowej laminowanej:
korpusy w kolorze grafitowym, fronty grafitowe
okucia:
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funcja samodomykania.
wymiary ok. 160 x 24 x 120 cm

106 a

Toaleta męska

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex ok. 54 x 35 cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka ok. 54 x45 cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
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– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 170 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.
106 b

Toaleta damska

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex ok. 54 x 35 cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka ok. 55 x 45 cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 170 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.
KOM E

komunikacja

W pomieszceniu komunikacji E wykonać drzwi aluminiowe
przeszklone z systemem kontroli dostępu
wymiary ok. 180 x 220 EI 30

2.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie
zgodnym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia.
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

2.8.1

Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji
robót i placu budowy

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu.
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 263 z 284

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
OST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, OST i w SST, a także w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla
eksploatacji i użytkowania.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia
placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na
bieżąco.
Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia po
wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na
własny koszt.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie urządzenie szatni i sanitariatów dla pracowników własnych i
podwykonawców w obrębie planowanych robót na I piętrze w uzgodnieniu z kierownikiem budynku. Korzystanie
z mediów (energia elektryczna, woda) będzie możliwe wyłącznie przez podliczniki.
Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z węzłem sanitarnym we
własnym zakresie.
Rusztowania i pomosty robocze mają być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z
zewnątrz.
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na wprowadzeniu na plac
budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem.
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja
osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na
Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i
doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód powstałych jako skutek nieprzestrzegania
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie i poleceń Inspektora nadzoru.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w tym: Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169 poz.
1650).
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.8.2
























Określenia podstawowe

Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.
Zamawiający / Inwestor – Miasto Poznań.
Zarządzający realizacją umowy –osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
Inżynier (kontraktu) –podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony przez
Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi
i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur krajowych i unijnych oraz dopełnienie w tym
zakresie wszelkich formalności.
Inwestor zastępczy –podmiot w imieniu Zamawiającego, do którego obowiązków należą obowiązki
zastrzeżone dla Inwestora w Prawie budowlanym, odpowiedzialny przed Zamawiającym za organizację i
koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik robót,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.
Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych kontraktem
(umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu
zadania.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inwestorem, wykonawcą i projektantem.
Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych.
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN-EN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN-EN).
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne,
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (technicznobudowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie
wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i
wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach
technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka
projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru
autorskiego.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony
na potrzeby zamówień publicznych, składający ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego,
obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym
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rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

2.8.3

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub zastosowanie rozwiązania wzorcowego.
Dopuszcza się możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie
parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (SST), opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania OST i SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym
w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
544)
 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE
L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
Centrum Szyfrów Enigma - Program Funkcjonalno - Użytkowy

Strona 268 z 284

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.
Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, jakie powinny być zastosowane do Realizacji inwestycji,
określono w pkt I.2.2) i I.2.3) niniejszego Opracowania.

2.8.4

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną
powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.8.5

Wymagania dotyczące środków transportu

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8.6

Program zapewnienia jakości

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakości, który zawierać będzie:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania
materiałów przeznaczonych do wbudowania,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary:
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badań:
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
 posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być
udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych – zgodnie z Ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu
lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną,
może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011) – dalej nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną,
może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr
305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się
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do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L
218 z 13.08.2008).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może
być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został
legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób
budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej
„krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych
zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane,
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały
określone w krajowej deklaracji.
Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami
określonymi w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyrób
budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być
oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. O uznaniu, że dany wyrób
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej odbiorcy z każdym
wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.
Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje o substancjach
zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji stosuje krajowe systemy
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,
albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się
istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez Komisję
Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 2)
wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej
Normy wyrobu, albo 2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3) jeżeli Polska Norma
wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem
wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją
oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego,
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb,
instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres
wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację
dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz
przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce
i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą istotne
elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany,
informacje towarzyszące, określone w obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację umożliwiającą
identyfikację wyrobu budowlanego.
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),
 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE
L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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2.8.7

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadził,
 wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.
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Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST).
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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2.8.8

Odbiory

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 kosztorys powykonawczy i obmiar,
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inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.8.9

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt
był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.8.10

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.
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fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

2.8.11

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy bez wody stojącej
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 możliwością powstania pożarów
 hałasem.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

2.8.12

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na
dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
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2.8.13

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

2.8.14

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

2.8.15

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w szczególności
obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową
przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.8.16

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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3. Część informacyjna
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów oraz lista załączników.
Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

zał. 1

Wypis z ksiąg wieczystych

zał. 2

Mapa zasadnicza

zał. 3

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w związku z przebudową części
pomieszczeń na Muzeum Enigmy oraz dostosowaniem do wymagań ochrony
przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu

zał. 4

Rysunki koncepcyjne, rysunki pomocnicze

zał. 5

Ekspertyza techniczna określająca wartość obciążeń użytkowych dla ścian i stropów
parteru i 1 piętra w budynku przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu. Opracowanie BUD
EKSPERT Sp. z o.o., styczeń 2019

zał. 6

Wytyczne Do Systemu Identyfikacji Wizualnej

zał. 7

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.2 z dnia 20 marca 2017 r.

zał. 8

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków

zał. 9

Dokumentacja oprogramowania systemu biletowego

zał. 10

Postanowienie Wielopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 grudnia 2018.

zał. 11
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4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe wymagania Inwestora.
Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu koncepcji oraz opracowywaniu projektu budowlanego,
projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to Projektanta – autora koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z
aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny
oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Stosować należy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania inwestycji.

5. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie
umowy zawartej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15.02.2018 r. Zamawiający po
podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy oświadczenie stanowiące prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
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