
Załącznik nr 1.3      

SPECYFIKACJA DOSTAWY -  CZĘŚĆ 3  ZAMÓWIENIA: ZAKUP PĘTLI INDUKCYJNEJ

lp. Nazwa Jedn.
Miary Ilość Opis Parametry - Oferta

Wykonawcy
Typ/Marka/

Model

Cena
jednostkowa

netto

Cena
jednostkowa

brutto

Łącznie cena  
(kolumny: 4x9)

1 2 3 4 5 6 * 7** 8 9 10

1. PĘTLA 
INDUKCYJNA DO 
SALI 
WIDOWISKOWEJ

Szt. 1 System pętli indukcyjnej 
macierzowej z przesunięciem 
fazy do sali widowiskowej
instalacja
kalibracja
dostawa
Wymiary sali:
około 23x16x9m ( dł. x szer. x 
wys.) nie wliczając powierzchni 
sceny.
wzmacniacze i procesor kinowy 
są w realizatorce z tyłu sali (obok
projektora ),
Mikser cyfrowy do eventów jest
w zależności od potrzeb w 
reżyserce lub na środku sali 
kinowej.
Podwyższenia zrobione z 
podestów scenicznych (stelaże 
alu + płyta ze sklejki), dojście od 
spodu jest możliwe.
Konieczność pracy ciągłej 
15h/dobę
zasilanie jedno lub trójfazowe 
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240V z możliwością wyłączenia 
na czas zamknięcia obiektu
odpowiednie oznakowanie 
stanowisk z pętlą
Posadzka to wylewka betonowa oraz 
wykładzina na całej powierzchni, krzesła 
składane drewniane z obiciami. Nie ma 
potrzeby kucia lub frezowania w 
posadzce, o ile technologia montażu tego
nie wymaga – zostanie to ustalone przy 
wstępnych oględzinach z wykonawcą. 
Istnieje możliwość ingerencji tj. 
rozcinania wykładziny celem 
zamontowania systemów pętli 
indukcyjnej. Przybliżone wymiary 
miejsca wyznaczonego  do 
zastosowania pętli (tj. pierwsze 5
rzędów od sceny ):
szer.17,00 x głęb.5,00 m ( obw: 
+- 44mb )
Szczegółowy układ okablowania
dla pętli o niskim wycieku 
sygnału oraz sposób montażu 
powinien ustalić wykonawca 
w porozumieniu z inwestorem 
po przeprowadzeniu wizji oraz 
testów w celu określenia 
odpowiedniej liczby segmentów 
systemu z przesunięciem fazy. 
Wskazane jest staranne 
zaprojektowanie rozwiązania z 
uwzględnieniem warunków 
otoczenia oraz innych pętli 
indukcyjnych przewidzianych na 
obiekcie a następnie 
przygotowanie dokumentacji 

2



technicznej, zastosowanie 
symulacji komputerowej 
i przeprowadzenie testu przed 
ostateczną instalacją 
okablowania.
Niezależnie od specyfikacji 
wzmacniacza, cały system pętli 
powinien zostać zaprojektowany 
i wyregulowany 
z uwzględnieniem wymagań 
normy PN EN 60118-4:2007 
przez wykwalifikowanego, 
doświadczonego 
instalatora/wykonawcę przy 
użyciu certyfikowanych urządzeń
pomiarowych. Sugerowane jest 
wymaganie przedstawienia  
referencji na instalacje z 
przesunięciem fazy. Spełnienie 
wymagań normy należy 
potwierdzić w ramach odbioru 
protokołem z wykonanych 
pomiarów. Wskazane jest, aby 
działanie systemu, w miarę 
możliwości, zostało 
skontrolowane przez organizację 
osób słabosłyszących.
Wzmacniacz pętli indukcyjnej z 
przesunięciem fazy 
umożliwiający osiągnięcie 
sygnału pętli o odpowiednim 
natężeniu, uzyskanie szerokiego 
pasma przenoszenia oraz silną 
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redukcję wycieku sygnału pętli 
poza obszarem odsłuchu w 
układzie macierzowym.

Urządzenie zgodne z normą 
IEC60118-4 wraz z  późn. zm. 
(tzn. umożliwiające 
uruchomienie systemu pętli 
indukcyjnej zgodnego z w/w 
normą na obszarze nie 
mniejszym niż powierzchnia 
obszaru odsłuchu tj. 85 m kw. z 
uwzględnieniem pochłaniania 
sygnału przez struktury 
metalowe.)

minimum 3 złącza wejściowe, w
tym co najmniej:

jedno symetryczne XLR 
(programowalne m.in. Mic/Linia,
zasilanie Phantom)

jedno wejście z priorytetem do 
wykorzystania w głosowych 
systemach ostrzegawczych / 
alarmowych

Powyższe złącza mają umożliwić 
podłączenia do konsolet 
cyfrowych za pomocą 
przewodów XLR oraz do 
procesora kinowego CP750. 
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podłączenie za pomocą XLR z 
dwóch pomieszczeń: środek sali 
widowiskowej oraz sala 
realizacyjna.. Zainstalowanie 
„procesora/sterownika” pętli 
przy stanowisku realizatorskim w
pomieszczeniu aby zapewnić 
bezpośredni dostęp do 
urządzenia.

Wyjście liniowe lub 
słuchawkowe przeznaczone do 
monitorowania sygnału za 
pośrednictwem słuchawek

Wyjście głośnikowe o mocy od 
5W wzwyż do monitorowania 
sygnału dostępne na tylnym 
panelu

-Pasmo przenoszenia wynoszące 
około 80 Hz – 7 kHz (+/- 3 dB),  
lub według specyfikacji technicz-
nej urządzenia w oparciu o obo-
wiązujące normy.

Sygnalizacja LED na panelu 
opisująca:

zasilania wzmacniacza,

działania pętli,

poziomu natężenia sygnału
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diagnostyki systemu.

System kompensacji strat na 
metalu (MLC) regulowany.
Wbudowany generator sygnału 
testowego
Gwarancja na sprzęt od 
producenta
Gwarancja na instalację od 
wykonawcy

2 PĘTLA 
INDUKCYJNA DO 
RECEPCJI

Szt. 1 System pętli indukcyjnej 
okienkowej z mikrofonem, 
nadajnikiem
instalacja
kalibracja
dostawa
zainstalowanie na stanowisku 
recepcyjnym w OWE Odra,
możliwość pracy ciągłej 
15h/dobę wraz z możliwością 
wyłączenia na czas zamknięcia 
obiektu ( dostępne zasilanie 1F 
240V).
odpowiednie oznakowanie 
stanowiska
możliwość montażu 
podblatowego do zabudowy 
stanowiska z płyty meblowej.
zdjęcie recepcji jako osobny 
załącznik
Zasięg działania systemu 
powinien obejmować 
pojedyncze, gotowe stanowisko 
obsługi.
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System pętli indukcyjnej należy 
skalibrować do normy PN EN 
60118-4.
Kalibracja powinna być 
wykonana przy pomocy 
wzorcowanego urządzenia 
pomiarowego
Wyniki należy zawrzeć w 
protokole z pomiarów.

Razem           ×       ×    ×    x  x Tu wpisać sumę

Oświadczam,  ze  każdy z  elementów przedmiotu zamówienia  jest   fabrycznie  nowy,  nieuszkodzony,  wolny  od wad,  kompletny,  zdatny  do  prawidłowej
eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem.

                                                                                             ……………………………………………………………………………………….

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej

*W kolumnie 6 wykonawca wpisuje paramenty proponowanego sprzętu określone przez zamawiającego w kolumnie 5

**w kolumnie 7 wykonawca wpisuje typ/marka /model proponowanego sprzętu umożliwiający zamawiającemu zweryfikowanie parametrów 
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