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1. Przedmiot dokumentacji 
 

Przedmiotem dokumentacji jest program funkcjonalno-użytkowy systemu 

elektroakustycznego Dużej Sceny i Piekiełka w Teatrze Dramatycznym im. 

Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Niniejsze PFU opisuje część ogólnego 

zadania składającego się z: 

 

a) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu Systemów 

Elektroakustycznych Dużej Sceny i Piekiełka: 4 egzemplarze wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarze wersji elektronicznej, 

b) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 

c) wykonania wszystkich prac opisanych w pkt. 1a zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, 

d) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich instalacji, 

elementów oraz systemów opisanych w pkt. 1a z naniesionymi 

zmianami do Projektu Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarze wersji elektronicznej. 

 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach 

podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w 

SIWZ. 

 

Wszystkie dokumenty stanowiące załączniki należy czytać i 

traktować jako całość opisującą szczegółowo niniejsze zadanie. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania niniejszego PFU jest wykorzystanie następujących 

dokumentacji oraz opracowań: 

 

a) koncepcji architektonicznej obiektu, 

b) zapotrzebowanie złożone przez Zamawiającego, 
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c) szczegółowe ustalenia z docelowym użytkownikiem, 

d) wytyczne ochrony przeciwpożarowej, 

e) obowiązujące normy i przepisy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz 

montaż systemu elektroakustycznego w Dużej Scenie i Piekiełku w ramach 

formuły „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zakres prac do wykonania: 

 

a) Wykonanie pomiarów akustycznych pomieszczeń w min. 16 punktach 

w Dużej Sali i w min. 4 punktach w Piekiełku następujących 

parametrów: czas pogłosu EDT, T10, T20, T30, wskaźniki C50, C80 

oraz wskaźnik jakości transmisji mowy STI. 

 

b) Należy opracować komputerowy model 3D pomieszczeń w programie 

do akustycznych symulacji komputerowych (np. EASE, CATT, Odeon), 

który należy zweryfikować wykorzystując wykonane pomiary. 

 

c) Należy zaprojektować System Nagłośnienia Sali Dużej i Piekiełka, a 

zaproponowane rozwiązanie należy zasymulować wykorzystując 

modele 3D pomieszczenia. 

 

d) Należy zamontować System Nagłośnienia Sali Dużej i Piekiełka oraz 

wykonać pomiary parametrów akustycznych i porównać z przyjętymi 

założeniami oraz wynikami symulacji. 
 
5. System elektroakustyczny Sali Dużej 
 

Na podstawie wyników pomiarów i kształtu oraz kubatury pomieszczenia 

należy zaprojektować i wykonać System Nagłośnienia Sali Dużej. 
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5.1. System nagłośnienia 
 

Do nagłośnienia widowni należy wykorzystać zestawy głośnikowe aktywne 

(każdy element musi posiadać swój wzmacniacz mocy) przystosowane do 

tworzenia matryc liniowych, urządzenia powinny być kompatybilne z 

zamontowanymi w Sali Kameralnej. Urządzenia z wbudowanym 

wzmacniaczem pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej całego 

systemu, pozwolą na bardzo precyzyjne wymodelowanie fali akustycznej, a 

także umożliwią jednorodne pokrycie całej nagłaśnianej przestrzeni widowni 

z bardzo wysoką dokładnością. Pozwolą one również na zastosowanie 

bardziej dopracowanych rozwiązań i uproszczenie instalacji. Nad sceną 

należy zamontować dwie matryce liniowe składające się z dziewięciu 

modułów szerokopasmowych aktywnych oraz dodatkowo jeden centralny 

zestaw głośnikowy szerokopasmowy. Do transmisji niskich tonów należy 

przewidzieć zestawy głośnikowe niskotonowe aktywne. Do dogłośnienia 

pierwszych rzędów należy przewidzieć zestawy głośnikowe 

szerokopasmowe aktywne zamontowane na przodzie orkiestronu, a do 

nagłośnienia proscenium należy wykorzystać zestawy głośnikowe 

szerokopasmowe zamontowane na jej bokach. Pozwoli to na optymalne 

pokrycie nagłaśnianej przestrzeni oraz zapewnienie właściwej lokalizacji 

źródła dźwięku. Dogłośnienie balkonów należy zrealizować za pomocą 

zestawów głośnikowych szerokopasmowych zainstalowanych w omawianej 

przestrzeni celem przesłania sygnałów do części widowni będącej poza 

zasięgiem nagłośnienia głównego. Dodatkowo na scenie należy umieścić 

zestawy głośnikowe odsłuchowe. Wszystkie urządzenia mają zasilane z 

dwóch specjalizowanych procesorów audio zamontowanych w szafach 

sprzętowej na scenie.  

 

5.2. System dźwięku dookólnego 
 

Do emisji efektów przestrzennych należy wykorzystać aktywne urządzenia 

głośnikowe szerokopasmowe zamontowane na około widowni, do których 

sygnał będzie docierał ze specjalizowanego procesora dźwięku dookólnego. 
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Dodatkowo urządzenie to musi pozwolić na odtworzenie niezależnych plików 

dźwiękowych na dowolnym zestawie lub grupie zestawów głośnikowych. 

Każdy kanał przetworzonego sygnału dźwiękowego musi być dostępny 

bezpośrednio w systemie miksującym. 

 
 
 
 
5.3. System miksowania 
 

Do sumowania i przetwarzania sygnałów ze źródeł audio zostanie 

wykorzystany cyfrowy mikser audio, który domyślnie umieszczony będzie 

w reżyserce. Należy jednakże przewidzieć możliwość jego ustawienia i 

podłączenia również na widowni w osi sceny. Miejsce to może być zamiennie 

wykorzystywane na potrzeby ustawienia foteli dla widowni, gdy wydarzenie 

artystyczne nie będzie wymagało realizacji z jej przestrzeni. Jednak każde 

istotne wydarzenie artystyczno - muzyczne będzie wymagało ustawienia 

cyfrowego miksera audio właśnie na widowni, ponieważ Realizator dźwięku 

miksując dźwięk powinien znajdować się w tej same przestrzeni co sami 

widzowie, aby oddziaływanie dźwiękiem było na niego tożsame z 

oddziaływaniem na widza. 

W przypadku realizacji dźwięku wydarzeń nie muzycznych, które można 

będzie realizować z kabiny realizacyjnej konieczne będzie zastosowanie 

monitorów odsłuchowych bliskiego pola, które muszą posiadać spójną 

sygnaturę brzmieniową (charakterystyka amplitudowa oraz 

charakterystyka fazowa) z głównym systemem nagłośnieniowym sceny.  

Cyfrowy mikser audio będzie się komunikował z dwoma zestawami 

przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych za pomocą 

sieci światłowodowej o pojemności min. 440 kanałów przy częstotliwości 96 

kHz. Dla obydwu przypadków ustawienia cyfrowego miksera audio należy 

przewidzieć zestawy przyłączy. 

System musi być kompatybilny z mikserem zainstalowanym już w Sali 

Kameralnej wykorzystując interfejs Optocore aby możliwe było wzajemne 

przesyłanie sygnałów audio pomiędzy salami teatru z możliwością ich 
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miksowania na zainstalowanych tam konsoletach. Konieczna jest także 

możliwość przeniesienia nastaw (pliku sesji) zapisanych w oprogramowaniu 

konsolety zamieszczonej na Sali Kameralnej do konsolety na Sali Dużej 

teatru.  

Na terenie sceny w 4 punktach mają zastać zamontowane przyłącza 

sygnałowe składające się ze złącz światłowodowych OpticalCON, RJ45, BNC 

oraz XLR. Sygnały ze złącz światłowodowych pochodzących ze sceny oraz z 

miejsc pracy akustyka mają zostać podłączone do przełącznika, który 

będzie automatycznie zamykał pętlę magistrali światłowodowej o 

pojemności min. 440 kanałów przy częstotliwości 96 kHz. 

 

5.4. System monitorowy 
 

Odsłuch dźwięku przez aktorów należy zrealizować w postaci trzech 

możliwych dróg: poprzez system bezprzewodowego odsłuchu osobistego, 

poprzez zestawy głośnikowe odsłuchowe zamontowane na ścianach sceny 

lub sztankietach oraz poprzez lokalne monitory odsłuchowe ustawiane w 

zależności od potrzeb w różnych miejscach sceny i podłączane do przyłączy 

sygnałowych. Miksowanie indywidualnych sygnałów audio będzie 

dokonywane w cyfrowym mikserze audio, ustawionym w obrębie sceny oraz 

komunikującym się z systemem głównym przetworników poprzez cyfrową 

sieć światłowodową o pojemności 440 kanałów przy częstotliwości 96 kHz. 

Realizator dźwięku pracujący na scenie powinien mieć bezpośredni kontakt 

wzrokowy oraz odsłuchowy z artystami. 

System musi być kompatybilny z mikserem zainstalowanym już w Sali 

Kameralnej wykorzystując interfejs Optocore aby możliwe było wzajemne 

przesyłanie sygnałów audio pomiędzy salami teatru z możliwością ich 

miksowania na zainstalowanych tam konsoletach. Konieczna jest także 

możliwość przeniesienia nastaw (pliku sesji) zapisanych w oprogramowaniu 

konsolety zamieszczonej na Sali Kameralnej do konsolety na Sali Dużej 

teatru. 
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5.5. Pozostałe elementy 
 

Do dyspozycji Teatru należy dostarczyć komplet mikronów przewodowych, 

odtwarzaczy, komputer do zarządzania i rejestracji oraz urządzenia 

peryferyjne niezbędne w dzisiejszych produkcjach teatralnych oraz 

koncertowych. 

 

6. Piekiełko 
 

Z uwagi na specyficzny charakter najmniejszej sali widowiskowej w Teatrze, 

system audio musi pozwalać na jego dowolną konfigurację pod względem 

rozmieszczenia zestawów głośnikowych. Należy przewidzieć możliwość 

podwieszenia tych urządzeń pod sufitem lub postawienia na odpowiednim 

statywie na podłodze i podłączenia do jednego z przyłączy ściennych lub 

sufitowych. Należy dostarczyć cyfrowy mikser audio oraz komplet mikronów 

bezprzewodowych gotowych do transportu i wyjazdowych występów 

Teatru. 

 

7. Wymagania do projektów wykonawczych 
 

Zaprojektowane rozwiązanie systemu elektroakustycznego należy 

zamodelować w programie komputerowym weryfikując go na podstawie 

pomiarów akustycznych w salach i przeprowadzić symulacje. Wyniki należy 

zaprezentować: 

 

- dla poziom ciśnienia dźwięku bezpośredniego docierającego do słuchacza 

w formie rozkładów powierzchniowych na całej powierzchni widowni na 

wysokości 1,2 m oraz wykresów obrazujących dystrybucję parametru w 

zakresie uzyskanych wyników. Badania należy przeprowadzić dla pasm 

oktawowych 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz oraz dla 

pasma od 100 Hz do 10 kHz, 
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- dla poziom ciśnienia dźwięku całkowitego docierającego do słuchacza w 

formie rozkładów powierzchniowych na całej powierzchni widowni na 

wysokości 1,2 m oraz wykresów obrazujących dystrybucję parametru w 

zakresie uzyskanych wyników. Badania należy przeprowadzić dla pasm 

oktawowych 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz oraz dla 

pasma od 100Hz do 10 kHz. Wyniki na całej powierzchni sali muszą mieścić 

się w zakresie ±3 dB dla 90% powierzchni widowni. 

 

- dla STI w formie rozkładów powierzchniowych na widowni na wysokości 

1,2 m oraz wykresów obrazujących dystrybucję parametru w zakresie 

uzyskanych wyników. Badania należy przeprowadzić z i bez udziału hałasu 

środowiskowego. Wyniki na całej powierzchni sali musza być większe od 

0,7. 

 

- dla wskaźnika C50 w formie rozkładów powierzchniowych na widowni na 

wysokości 1,2 m oraz wykresów obrazujących dystrybucję parametru w 

zakresie uzyskanych wyników. Badania należy przeprowadzić dla pasma od 

100Hz do 10 kHz, 

 

- dla wskaźnika C80 w formie rozkładów powierzchniowych na widowni na 

wysokości 1,2 m oraz wykresów obrazujących dystrybucję parametru w 

zakresie uzyskanych wyników. Badania należy przeprowadzić dla pasma od 

100Hz do 10 kHz, 

 

Po montażu systemu elektroakustycznego należy przeprowadzić pomiary 

kontrolne i porównać je z założeniami projektowymi. 

 

W dokumentacji należy przedstawić: 

 

a) Dobór i rozmieszczenie urządzeń głośnikowych 

b) Rozmieszczenie przyłączy ściennych 

c) Sformułowanie wymagań dla instalacji elektrycznej  



Teatr Dramatyczny w Płocku 
Program Funkcjonalno-Użytkowy Systemu Elektroakustycznego Dużej Sceny i Piekiełka strona 10 

Opracowanie:	Dariusz	Borowiecki	

d) Symulacja zaprojektowanego rozwiązania 

 

 

8. Lista wymaganych urządzeń 
 

Sala Duża 

System nagłośnienia 

Element Wymagane parametry Ilość 

Zestaw głośnikowy 
aktywny do budowy 

matryc liniowych 

Zestaw głośnikowy aktywny do budowy matryc liniowych,  
Wbudowany wzmacniacz,  

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Min dwa przetworniki niskotonowe o średnicy min. 6,5", 

średnica cewki min 1,5", 
Min jeden przetwornik wysokotonowy kompresyjny o 

średnicy  min 3", średnica cewki min 1,5", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 70 

Hz 17,5 kHz, 
Waga nie większa niż 19 kg 

Kąt propagacji w poziomie 100 stopni z tolerancja +/-5 
stopni 

18 

Rama do montażu 
matryc liniowych 

Rama z elementami pozwalająca na montaż matrycy 
liniowej z zestawów głośnikowych aktywnych 2 

Zestaw głośnikowy 
aktywny niskotonowy 

typ I 

Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy przystosowany 
do budowy matryc liniowych, 

Wbudowany wzmacniacz ,  
Maksymalnie jeden przetworniki niskotonowy o średnicy 

min. 18", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 32 

Hz 115 kHz, 
Waga do podwieszenia nie większa niż 73 kg, 

Przystosowany do pracy w układzie kardioidalny 

4 

Rama do montażu 
matryc liniowych z 

zestawów 
niskotonowych typ I 

Rama z elementami pozwalająca na montaż matrycy 
liniowej z zestawów głośnikowych aktywnych 

niskotonowych typ I 
1 

Zestaw głośnikowy 
aktywny 

szerokopasmowy typ I 

Aktywny zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz,  

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Przetwornik niskotonowy o średnicy min 8" z magnesem 

neodymowym, 
Przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki 

min 2" i średnicy wyjścia min 0,75", 
Kąt propagacji w pionie 50 stopni z tolerancją +/-10 

stopni, 
Kąt propagacji w poziomie 80 stopni z tolerancją +/-10 

stopni, 
Możliwość obrotu przetwornika wysokotonowego, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 70 
Hz 20 kHz, 

Maksymalny SPL nie mniejszy niż 126 dB, 
Waga nie większa niż 21 kg, 

4 
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Uchwyt typu zestawu 
głośnikowego 
aktywnego 

szerokopasmowego typ 
I 

Uchwyt do zestawu głośnikowego szerokopasmowego typ 
I z możliwością regulacji w pionie i poziomie 4 

Zestaw głośnikowy 
aktywny 

szerokopasmowy typ II 

Aktywny zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz,  

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Przetwornik niskotonowy o średnicy min 12" , 

Przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki 
min 3" i średnicy wyjścia min 1,4", 

Kąt propagacji w pionie 40 stopni z tolerancją +/-10 
stopni, 

Kąt propagacji w poziomie 100 stopni z tolerancją +/-10 
stopni, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 70 
Hz 20 kHz, 

Maksymalny SPL nie mniejszy niż 133 dB, 
Waga nie większa niż 35 kg, 

2 

Uchwyt typu zestawu 
głośnikowego 
aktywnego 

szerokopasmowego typ 
II 

Uchwyt do zestawu głośnikowego szerokopasmowego typ 
II z możliwością regulacji w pionie i poziomie 2 

Zestaw głośnikowy 
dogłaśniający pierwsze 

rzędy 

Aktywny zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie jednodrożna, 
Przetwornik szerokopasmowy o średnicy min 4", 

Kąt propagacji w pionie i poziomie a paśmie poniżej 2 kHz  
120 stopni z tolerancją +/-10 stopni, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 120 
Hz 18 kHz, 

Maksymalny SPL nie mniejszy niż 113 dB, 
Waga nie większa niż 2 kg 

8 

Uchwyt do zestawów 
głośnikowych 

dogłaśniających 
pierwsze rzędy 

Uchwyt typu U do zestawu głośnikowego dogłaśniającego 
pierwsze rzędy 8 

Procesor głośnikowy 

Specjalizowany procesor głośnikowy DSP, 
wbudowany mechanizmy dostosowane do zespołów 

nagłaśniających w postaci matryc liniowych, 
min 8 wejść analogowych( w tym 4 przełączane analog 

AES/EBU), 
min 16 wyjść analogowych, 

min 8 wejść realizowanych poprzez strumienie w sieci IP, 
min 8 wyjść realizowanych poprzez strumienie w sieci IP, 
Sterowanie i kontrola poprzez dołączone oprogramowanie 

2 

Przełącznik sieciowy 
AVB 

Zarządzalny przełącznik sieciowy, 
Min. 24 porty 1000 Mbit, 

W komplecie licencja pozwalająca na pracę z sygnałem 
AVB 

1 

Zasilacz do zestawów 
głośnikowych 

Zespolony zasilacz sygnałowy dla zestawów 
głośnikowych, 

Dostarczanie do zestawów głośnikowych sygnału 
wzmocnionego 100V lub niewzmocnionego wraz z 

zasilaniem 48V, 
Wydajność min. 130 W na kanał 

1 
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Możliwość łączenia wejść audio, 
Wyjście do każdego z urządzeń głośnikowych za pomocą 

złącza EN3 5-pinowego lub Phenix, 
Waga nie większa niż 14 kg 

Zestaw głośnikowy 
szerokopasmowy 
aktywny typ III 

Aktywny zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Przetwornik niskotonowy o średnicy min 15" z magnesem 

neodymowym, 
Przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki 

min 4" i średnicy wyjścia min 1,5", 
Kąt propagacji w pionie 50 stopni przy spadku -6 dB, z 

tolerancją +/-5 stopni, 
Kąt propagacji w poziomie 80 stopni przy spadku -6 dB, z 

tolerancją +/-5 stopni, 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 60 

Hz 16 kHz ( -4 dB), 
Maksymalny SPL nie mniejszy niż 136 dB, 

Waga nie większa niż 50 kg, 

1 

Uchwyt do zestawu 
głośnikowego 

szerokopasmowego 
aktywnego typ III 

Uchwyt do montażu zestawu głośnikowego 
szerokopasmowego pasywnego typ II z możliwością 

regulacji pochylenia w pionie i poziomie 
1 

System dźwięku przestrzennego 

Element Wymagane parametry Ilość 

Procesor dźwięku 
przestrzennego 

Zintegrowany zautomatyzowany procesor dźwięku 3D, 
Min. 1 port MADI 

Min.16 wyjść analogowych, 
Wewnętrzna matryca o wielkości min. 32x32 z 
możliwością płynnej regulacji wzmocnienia oraz 

opóźnienia w każdym punkcie komutacji, 
Korektor 8 - pasmowy oraz parametryczny na każdym 

wejściu, 
Możliwość niezależnego odtworzenia min. 32 ścieżek 

audio, 
Automatyka realizująca płynne przejścia pomiędzy 

kanałami wyjściowymi pozwalający na realną lokalizację 
źródeł w przestrzeni, 

Sterowanie za pomocą dołączonego oprogramowania oraz 
poprzez serwer web, 

Możliwość sterowania za pomocą sygnałów MIDI, MIDI 
Time Code, złącz GPIO oraz poprzez sieć IP, 

1 

Zestaw głośnikowy 
aktywny 

szerokopasmowy typ IV 

Aktywny  zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Przetwornik niskotonowy o średnicy min 8", 

Przetwornik wysokotonowy tubowy o średnicy cewki min 
1" , 

Kąt propagacji w pionie 50 stopni z tolerancją +/-5 
stopni, 

Kąt propagacji w poziomie 80 stopni z tolerancją +/-5 
stopni, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 76 
Hz do 18 kHz ( -4 dB), 

Waga nie większa niż 13 kg, 

16 
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Uchwyt do zestawu 
głośnikowego 
aktywnego 

szerokopasmowego typ 
IV 

Uchwyt do zestawu głośnikowego szerokopasmowego typ 
IV z możliwością regulacji w pionie i poziomie 16 

Zestaw głośnikowy 
aktywny niskotonowy 

typ II 

Zestaw głośnikowy aktywny niskotonowy przystosowany 
do budowy matryc liniowych, 

Wbudowany wzmacniacz ,  
Maksymalnie jeden przetworniki niskotonowy o średnicy 

min. 15", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 36 

Hz 125 kHz, 
Waga do podwieszenia nie większa niż 42 kg, 

Przystosowany do pracy w układzie kardioidalny 

2 

System miksowania 

Element Wymagane parametry Ilość 

Cyfrowy mikser audio 
typ I 

Min 24 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików o 
długości 100mm, 

Maksymalnie 1 ekran dotykowy LCD o przekątnej nie 
mniejszej niż 10",  

Min 96 kanałów wejściowych, 
Min 48 szyn Aux / grupowych z pełnym przetwarzaniem 

mono / stereo / LCR / 5.1 
Matryca o wielkości co najmniej 12x8,  

Min 16 korektory graficzne 32-pasmowe, 
Min 12 wewnętrzne procesory FX, 

Min 155 kompresorów dynamicznych, 
Min 155 korektorów dynamicznych, 

Min interfejs MADI, 
Min 1 interfejs MIDI, 

Min 1 port VGA dla zewnętrznego monitora, 
Wbudowany drugi zasilacz awaryjny, 
Całość zamknięta w jednej obudowie, 

Min 1 wejście i 1 wyjście cyfrowej magistrali 
światłowodowej o pojemności min 440 kanałów, 
Min 8 wejść mikrofonowo-liniowych z zasilaniem 

Phantom, 
Min 8 wyjść analogowych, 

Min 2 wejścia i wyjścia AES/EBU, 
Praca przy częstotliwości próbkowania 48 kHz i 96 kHz 

1 

Cyfrowy mikser audio 
typ II 

min 12 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików o 
długości 100mm  

maksymalnie 1 ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 
15", 

min 48 kanałów wejściowych,  
min 24 szyn Aux / grupowych z pełnym przetwarzaniem 

mono / stereo / LCR / 5.1 
min 2 szyny Solo mono, stereo lub surround 

matryca o wielkości min 8x8,  
min 8 grup sterowania, 

min 12 korektory graficzne 32-pasmowe,  
min 6 wewnętrznych procesorów FX,  

min 1 port VGA dla zewnętrznego monitora, 
całość zamknięta w jednej obudowie, 

min 1 wejście i 1 wyjście cyfrowej magistrali 

2 
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światłowodowej o pojemności min 440 kanałów, 
Praca przy częstotliwości próbkowania 48 kHz i 96 kHz 

Rozszerzenie 
oprogramowanie do 

cyfrowego miksera typ I 
o możliwość stosowania 
wtyczek programowych 

Funkcja tworzenia “zestawów” kanałów np. grup aktorów 
przypisanych do danej sceny w przedstawieniu (jeden 

kanał może być jednocześnie przypisany do wielu 
“zestawów”). Konieczne jest aby dany “zestaw” można 

było przywołać na ekran i fadery konsolety. Jednocześnie 
wymagana jest możliwość przypisania danego zestawu do 

grup DCA lub Mute. Oprogramowanie musi mieć 
możliwość zmieniania nazw “zestawów”.  Funkcjonalność 
umożliwiająca również przypisywanie ustawień kanałów 

(EQ, procesory dynamiki, wysyłki itp.) do aliasów 
ustawień z jednoczesnym przypisaniem aliasów do 

poszczególnych snapshotów w danym show.  Wymagane 
jest aby każda zmiana ustawień danego aliasu zmieniała 
wszystkie jego instancje w danym show (niezależnie od 
ich liczby) oraz by zmiany automatycznie odnosiły się 

wyłącznie do aliasu o danej nazwie. Funkcjonalność musi 
umożliwiać tworzenie zestawów ustawień kanałowych i 
zapisywanie ich jako bibliotek. Niniejsza funkcjonalność 

ma umożliwić tworzenie ustawień dla kilku aktorów 
grających tą samą rolę w spektaklu - ma dawać 

możliwość przywoływania ustawień kanałowych w 
odniesieniu do aliasów przypisanych do poszczególnych 

snapshotów w danym spektaklu. 

1 

Rozszerzenie 
oprogramowanie do 

cyfrowego miksera typ I  
o funkcje teatralne 

Rozszerzenie oprogramowanie cyfrowej konsolety audio 
typ I o funkcje ułatwiające pracę podczas przedstawień 

teatralnych 
1 

Dotykowy monitor 

Monitor LCD dotykowy z podświetleniem LED na 
wysięgniku 

Przekątna min 22", 
Min. 1 port VGA, port USB, port HDMI 

3 

Serwer wtyczek 
programowych 

Zewnętrzny komputer stacjonarny pozwalający na 
stosowanie przez cyfrowy mikser audio typ I wtyczek 

programowych 
2 

Komplet wtyczek 
programowych 

Komplet wtyczek programowych do serwera wtyczek 
programowych 1 

Komputer do sterowania 
wtyczkami 

programowymi 

Komputer w małej obudowie,  
Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark wynik 

min. 12 000 punktów, 
2 

Zestawy głośnikowy 
odsłuchowy 

Aktywny zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Przetwornik niskotonowy o średnicy min 6,5" z 

magnesem neodymowym, 
Przetwornik wysokotonowy kopułkowy o średnicy cewki 

min 1" , 
Kąt propagacji w pionie 50 stopni przy spadku -6 dB, z 

tolerancją +/-5 stopni, 
Kąt propagacji w poziomie 80 stopni przy spadku -6 dB, z 

tolerancją +/-5 stopni, 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 45 

Hz 20 kHz ( -4 dB), 
Waga nie większa niż 12 kg, 

2 

Zestaw przetworników 
typ I 

Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-
analogowych, 2 
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min. 56 wejść mikrofonowo-liniowych z zasilaniem 
Phantom 

min. 48 wyjść liniowych 
min 1 wejście i 1 wyjście cyfrowej magistrali 
światłowodowej o pojemności min 440 kanałów, 

Konwerter formatów 

Interfejs pozwalający na wprowadzenie sygnału MADI w 
standardzie elektryczny z przewodem koncentrycznym do 
cyfrowej magistrali światłowodowej o pojemności min 440 

kanałów 

1 

Laptop 

Komputer przenośny z wbudowanym wyświetlaczem, 
Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark wynik 

min. 14 000 punktów, 
Min. 16 GB pamięci RAM 

Min. 1 dysk SSD o pojemności min 256 GB 
Min. 1 dysk hybrydowy o pojemności min 1000 GB 

Wyświetlacz o przekątnej min. 17" z matrycą typu IPS, 
Karta graficzna uzyskująca w teście PassMark - Videocard 

Benchmarks wynik min. 8 000 punktów 

1 

Komputer stacjonarny 

Komputer stacjonarny, 
Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark wynik 

min. 20 000 punktów, 
Obudowa niskim poziomie hałasu 

1 

Bezprzewodowa mysz 
komputerowa 

Bezprzewodowa mysz komputerowa z interfejsem 
Bluetooth 1 

Pamięć USB Pamięć USB o pojemności min 128 GB z interfejsem USB 
3.1 o przepustowości min 350/250 MB 3 

Dysk zewnętrzny 
Dysk zewnętrzny magnetyczny, 

Pojemność min. 4 TB 
Interfejs USB 3.1 

1 

Pakiet oprogramowania 
edycyjnego Pakiet oprogramowania edycyjnego 2 

Pakiet oprogramowania 
do produkcji materiałów 

multimedialnych 

Pakiet oprogramowania do produkcji materiałów 
multimedialnych 1 

Oprogramowanie do 
nagrywania płyt typ I Oprogramowanie do nagrywania płyt typ I 2 

Punkt dostępowy Punkt dostępowy 1 
Komputer sterujący 

oprogramowaniem do 
administracji 
mikrofonów 

bezprzewodowych 

Komputer z system operacyjnym i oprogramowaniem 
kontroli serwera wtyczek, procesor charakteryzujący się 
wynikiem w teście PassMark min. 7500 pkt, dysk SSD o 

pojemności min 128 GB 

1 

Przełącznik sieciowy do 
komputera sterującego 

Przełącznik sieciowy niezarządzalny w standardzie Gigabit 
Ethernet, 

min. 8 portów 1000/100/10 Mbit 
4 

Interfejs audio do 
komputera sterującego 

Interfejs audio do komputera, 
Komunikacja poprzez interfejs sieciowy IP, 

Praca przy częstotliwości 96 kHz. 
Zasilanie PoE lub poprzez zewnętrzny zasilacz, 

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, 
Min. 2 kanały wyjściowe 

1 

Przełącznik 
światłowodowy 

 
Automatyczny przełącznik zamykający pętle 

światłowodową, obsługa min 15 punktów, min 15 
podwójnych portów LC, pasmo przepustowości min 2 Gbit 

 

1 
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System monitorowy 

Element Wymagane parametry Ilość 

Zestaw głośnikowy 
monitorowy aktywny 

Aktywny zestaw głośnikowy monitorowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Min 2 Przetwornik niskotonowy o średnicy min 8", 

Przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy o średnicy cewki 
min 3" , 

Kąt propagacji w pionie 70 stopni z tolerancją +/-10 
stopni, 

Kąt propagacji w poziomie 50 stopni  tolerancją +/-10 
stopni, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 55 
Hz 18 kHz ( -4 dB), 

Waga nie większa niż 22 kg, 

6 

Skrzynia transportowa 
do zestawów 
głośnikowych 
monitorowych 

aktywnych 

Skrzynia transportowa do zestawów głośnikowych 
monitorowych aktywnych 1 

Nadajnik 
bezprzewodowego 

systemu monitorowego 

Przełącznik wyciszenia transmisji RF  
Synchronizacja pracy z odbiornikiem za pośrednictwem 

połączenia w podczerwieni  
Regulacja poziomu wejściowego audio na panelu 

przednim z miernikiem poziomu LED oraz wskaźnikiem 
przesterowania 

Anteny montowane z przodu lub tyłu obudowy 
Złącza wyjściowe Loop umożliwiające ustawienie wielu 

miksów oraz ułatwiające instalację 
Przełączalny poziom wejściowy +4 dBu oraz -10 dBV 

Symetryczne złącza ¼ cala oraz XLR 
Podświetlany bitmapowy ekran LCD 

Wyjście słuchawek 1/8 cala na ścianie przedniej w celu 
łatwego monitoringu 

Radiowa moc wyjściowa: Przełączalna: 10, 50, 100 mW 
(+20 dBm)) mW 

Impedancja wyjścia RF: 50 Ω (typowo) 
Masa netto: 850 g 

Wymiary: 197 mm x 166 mm x 42 mm 

4 

Odbiornik 
bezprzewodowego 

systemu monitorowego 

Czas pracy baterii: AA Alkaliczne min 4-6 godzin / 
akumulator Li-Ion min 6-8 godzin 

Wymiary nie większe niż 99 mm x 66 mm x 23 mm 
Waga nie większa niż 200 g 

Aktywna kontrola wzmocnienia RF 
Tłumienie kanału sąsiedniego: >70 dB 
Tłumienie intermodulacyjne: >50 dB 

Tłumienie: >80 dB 
Tłumienie sygnału lustrzanego: >90 dB 

Moc wyjściowa audio (1kHz @ <1% zniekształcenia, moc 
szczytowa, @32Ω) nie większa niż 100 mW 

4 

Sumator antenowy 4-wejściowy szerokopasmowy sumator antenowy do 
nadajników bezprzewodowych systemów monitorowych 1 

Słuchawki douszne 

Typ przetwornika dynamiczny 
Czułość (1 kHz) min. 107 dB SPL/mW 

Impedancja nie większa niż 20 Ω 
Zakres częstotliwości w paśmie nie mniejszym niż 22 Hz - 

1 
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17,5 kHz 
Kolor: bezbarwny, czarny 

Antena kierunkowa 
szerokopasmowa typ I 

Zakres częstotliwości RF nie mniejszy niż 470 - 870 MHz 
Wzmocnienie anteny nie mniejsze niż: 7 dB (typowo), 

szerokość promieniowania 3 dB: 100 ° 
Złącze: 50 Ω, żeńskie, BNC 

1 

Pozostałe elementy 

Element Wymagane parametry Ilość 

Rejestrator dźwięku na 
kartach pamięci 

Rejestrator/odtwarzacz na kartach pamięci SD, 
CompactFlash, USB i Płytach CD, 

wejścia symetryczne analogowe oraz niesymetryczne, 
analogowe i cyfrowe, 

wyjścia symetryczne analogowe oraz niesymetryczne, 
analogowe i cyfrowe, 

możliwość sterowania z panelu czołowego, pilota 
przewodowego, poprzez port RS232 oraz za pomocą 

wejść kontrolnych 

1 

Mikrofon dynamiczny 
typ I 

Mikrofon wokalowy, 
typ przetwornika dynamiczny 
charakterystyka kardioidalna, 

czułość min -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa  , 

10 

Mikrofon 
pojemnościowy typ I 

Mikrofon instrumentalny, 
typ przetwornika pojemnościowy, 

charakterystyka kardioidalna, 
czułość min -45 dBV/Pa / 5,6 mV/Pa 

10 

Mikrofon dynamiczny 
typ II 

Mikrofon instrumentalny zoptymalizowany dla niskich 
częstotliwości, 

typ przetwornika dynamiczny 
charakterystyka superkardioidalna, 
czułość min -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa 

2 

Mikrofon 
pojemnościowy typ II 

Mikrofon instrumentalny, 
typ przetwornika pojemnościowy, 

charakterystyka kardioidalna, 
czułość min -56 dBV/Pa / 1,6 mV/Pa 

6 

Zestaw trzech 
mikrofonów 

pojemnościowych 

Zestaw trzech sztuk miniaturowych mikrofonów 
instrumentalny, 

typ przetwornika pojemnościowy, 
charakterystyka kardioidalna, 

czułość min -50 dBV/Pa / 2,5 mV/Pa 

2 

Mikrofon do skrzypiec 

Mikrofon instrumentalny, 
typ przetwornika pojemnościowy, 

charakterystyka superkardioidalna, 
czułość min -44 dBV/Pa / 6 mV/Pa, 
W komplecie uchwyt do skrzypiec 

10 

Mikrofon do wiolonczeli 

Mikrofon instrumentalny, 
typ przetwornika pojemnościowy, 

charakterystyka superkardioidalna, 
czułość min -44 dBV/Pa / 6 mV/Pa, 
W komplecie uchwyt do wiolonczeli 

2 

Mikrofon do kontrabasu 

Mikrofon instrumentalny, 
typ przetwornika pojemnościowy, 

charakterystyka superkardioidalna, 
czułość min -44 dBV/Pa / 6 mV/Pa, 
W komplecie uchwyt do kontrabasu 

2 
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Stawy mikrofonowy typ 
I 

Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". 
wysokość regulowana w zakresie min:100cm max:230cm 

nóżki zakończone nasadką gumową 
ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" 

podstawa składana 
waga nie większa niż 3,2kg 

12 

Stawy mikrofonowy typ 
II 

Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". 
wysokość regulowana w zakresie min:65cm max:155cm 

nóżki zakończone nasadką gumową 
ramię poziome zakończone gwintem 3,8" 

podstawa składana 
waga nie większa niż 3,2kg 

6 

Przełącznik sieciowy 

Przełącznik sieciowy, 
Min 48 portów 1000/100/10 Mbit, 

bez wentylatorowa praca do 45 stopni, 
Obudowa RACK 

1 

Skrzynia na statywy Skrzynia dla statywów 1 
Skrzynia na 
okablowanie Skrzynia dla okablowania 2 

Skrzynia na mikrofony Skrzynia dla mikrofonów 1 

Przenośna kabina 
wokalna 

Kieszonkowa Kabina Wokalowa, urządzenie montowane 
do statywu mikrofonowego, eliminuje nagranie 

niepożądanej akustyki pomieszczenia 
2 

Scena Piekiełko 

System nagłośnienia 

Element Wymagane parametry Ilość 

Zestaw głośnikowy 
aktywny 

szerokopasmowy typ V 

Szerokopasmowy zestaw głośnikowy, 
Wbudowany wzmacniacz, 

Konstrukcja maksymalnie dwudrożna, 
Min 2 Przetwornik niskotonowy o średnicy min 5", 

Przetwornik wysokotonowy kopułkowy o średnicy cewki 
min 1" , 

Kąt propagacji w pionie i poziomie 100 stopni z tolerancją 
+/-10 stopni, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 90 
Hz do 16 kHz ( -4 dB), 

Waga nie większa niż 10 kg, 
W przypadku urządzenia pasywnego wymagany jest 

indywidualny zewnętrzny wzmacniacz lub kanał 
wzmacniacza wielokanałowego o mocy min. 500 W 

2 

Uchwyt typu U do 
zestawu głośnikowego 

aktywnego 
szerokopasmowego typ 

V 

Uchwyt typu U do zestawu głośnikowego 
szerokopasmowego typ V 2 
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Zestaw głośnikowy 
aktywny niskotonowy 

typ III 

Aktywny zestaw głośnikowy niskotonowy, 
Maksymalnie jeden przetworniki niskotonowy o średnicy 

min. 10", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 33 

Hz 220 kHz, 
Waga do podwieszenia nie większa niż 14 kg, 

Wbudowana zwrotnica aktywna dla dodatkowych 
zestawów szerokopasmowych aktywnych 

2 

Statyw głośnikowy 

Statyw do zestawów głośnikowych. 
Bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą 

wysokość w zakresie nie mniejszym niż: 
    min:120cm 
    max:200cm 

Nóżki:80cm zakończone nasadką gumową 
Waga nie większa 6kg 

Dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż: 60kg 

2 

Kielich na statyw  2 

Cyfrowy mikser audio 
typ III 

min 12 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików o 
długości 100mm  

maksymalnie 1 ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 
15", 

min 48 kanałów wejściowych,  
min 24 szyn Aux / grupowych z pełnym przetwarzaniem 

mono / stereo / LCR / 5.1 
min 2 szyny Solo mono, stereo lub surround 

matryca o wielkości min 8x8,  
min 8 grup sterowania, 

min 12 korektory graficzne 32-pasmowe,  
min 6 wewnętrznych procesorów FX,  

min 1 port VGA dla zewnętrznego monitora, 
całość zamknięta w jednej obudowie, 

praca przy częstotliwości próbkowania 48 kHz i 96 kHz 

1 

Zestaw przetworników 
typ II 

Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-
analogowych, 

min. 32 wejść mikrofonowo-liniowych z zasilaniem 
Phantom 

min. 18 wyjść liniowych 
min 1 wejście i 1 wyjście cyfrowej magistrali 
światłowodowej o pojemności min 440 kanałów, 

1 

Skrzynia transportowa 
do zastawu 

przetworników typ II 
Skrzynia transportowa do zastawu przetworników typ II 1 

Odtwarzacz CD 
Odtwarzacz CD, 

wyjścia analogowe i cyfrowe symetryczne oraz 
niesymetryczne, 

1 

System mikrofonów bezprzewodowych 

Element Wymagane parametry Ilość 

Odbiornik mikrofonów 
bezprzewodowych typ I 

Odbiornik mikrofonowy, min 4 kanałowy, 
W pełni cyfrowa transmisja, 6 
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Możliwość pracy z min 40 kompatybilnymi kanałami w 
danym zakresie, 

automatyczna konfiguracja pracy nadajnika  
pamięć flash do zapisu  grup częstotliwości użytkownika 

podświetlany wielofunkcyjny wyświetlacz  LCD 
zaimplementowana możliwość pracy w sieci Ethernet 
oprogramowanie do kontroli i monitorowania pracy  
kontrolowana mikroprocesorem funkcja diversity 

Nadajnik mikrofonowy 
paskowy 

W pełni cyfrowa transmisja 
przełączalna moc wyjściowa RF (10/50 mW), 

podświetlany bitmapowy ekran LCD, 
blokada częstotliwości oraz zasilania, 

wymiary nie większe niż: długość 86 mm x szerokość 66 
mm x głębokość 23 mm 

waga nie większa niż 150 g bez mikrofonu 

24 

Mikrofon ręczny typ I 

Mikrofon dynamiczny, 
w pełni cyfrowa transmisja 

czułość nie mniejsza niż -54.50 dBV/Pa, 
charakterystyka kierunkowości kardioidalna, 
przełączalna moc wyjściowa RF (10/50 mW), 

podświetlany bitmapowy LCD, 
konstrukcja w całości wykonana z odlewu metali, 

blokada częstotliwości oraz zasilania, 
wymiary nie większe niż: długość 270 mm x średnica 51 

mm 
waga nie większa niż 350 g 

10 

Mikrofon ręczny typ II 

Mikrofon dynamiczny, 
w pełni cyfrowa transmisja, 

czułość nie mniejsza niż -51.50 dBV/Pa, 
charakterystyka kierunkowości superkardioidalna, 

przełączalna moc wyjściowa RF (10/50 mW), 
podświetlany bitmapowy LCD, 

konstrukcja w całości wykonana z odlewu metali, 
blokada częstotliwości oraz zasilania, 

wymiary nie większe niż: długość 270 mm x średnica 51 
mm 

waga nie większa niż 350 g 

6 

Mikrofon ręczny typ III 

Mikrofon dynamiczny z podwójną membraną, 
w pełni cyfrowa transmisja, 

czułość nie mniejsza niż -51.50 dBV/Pa, 
charakterystyka kierunkowości superkardioidalna, 

przełączalna moc wyjściowa RF (10/50 mW), 
podświetlany bitmapowy LCD, 

konstrukcja w całości wykonana z odlewu metali, 
blokada częstotliwości oraz zasilania, 

wymiary nie większe niż: długość 270 mm x średnica 51 
mm 

waga nie większa niż 350 g 
Kolor czarny 

1 

Mikrofon ręczny typ IV 

Mikrofon pojemnościowy, 
w pełni cyfrowa transmisja, 

czułość nie mniejsza niż -51.50 dBV/Pa, 
charakterystyka kierunkowości superkardioidalna, 

przełączalna moc wyjściowa RF (10/50 mW), 
podświetlany bitmapowy LCD, 

konstrukcja w całości wykonana z odlewu metali, 
blokada częstotliwości oraz zasilania, 

1 
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wymiary nie większe niż: długość 270 mm x średnica 51 
mm 

waga nie większa niż 350 g 
Kolor czarny 

Mikrofon nagłowny 

Typ przetwornika : Pojemnościowe 
Charakterystyka kierunkowości: Dookólna 

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż:  20 Hz - 20 kHz  
Równoważny szum własny nie większy niż:  38 dB(A) 

Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż:  144 
dB 

Czułość nie mniejsza niż 6 mV/Pa, 
Waga (mikrofon z uchwytem) nie większa niż: 3 g, 

W komplecie przejściówka do nadajnika mikrofonowego 
paskowego 

24 

Ładowarka 
akumulatorów typ I 

Ładowarka typu 2-Up pozwala naładować dwa 
akumulatory do ich pełnej pojemności w ciągu trzech 
godzin. Kontrolki LED wskazują poziomy naładowania 

akumulatorów. Bez zasilacza 

5 

Ładowarka 
akumulatorów typ II 

Ładowarka typu 2-Up pozwala naładować dwa 
akumulatory do ich pełnej pojemności w ciągu trzech 
godzin. Kontrolki LED wskazują poziomy naładowania 

akumulatorów. Bez zasilacza 

6 

Akumulator Akumulator Li-In dla nadajników mikrofonowych ręcznych 
i paskowych 30 

Odbiornik mikrofonów 
bezprzewodowych typ II 

Odbiornik mikrofonowy, min 4 kanałowy, 
W pełni cyfrowa transmisja, 

Możliwość pracy z min 40 kompatybilnymi kanałami w 
danym zakresie, 

automatyczna konfiguracja pracy nadajnika  
pamięć flash do zapisu  grup częstotliwości użytkownika 

podświetlany wielofunkcyjny wyświetlacz  LCD 
zaimplementowana możliwość pracy w sieci Ethernet 
oprogramowanie do kontroli i monitorowania pracy  
kontrolowana mikroprocesorem funkcja diversity 

2 

Dystrybutor antenowy 

Dystrybutor antenowy, 
Min. 4 wyjścia podwójne do odbiorników wraz z 

zasilaniem 
Min. 1 wyjście podwójne do następnego dystrybutora lub 

kolejnego odbiornika 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 470 

do 952 MHz 

1 

Skrzynia transportowa 
do mikrofonów 

bezprzewodowych 

Skrzynia transportowa do mikrofonów bezprzewodowych, 
W komplecie min. 2 szuflady 1 

Antena pasywna 
dookólna do systemu 

mikrofonów 
bezprzewodowych 

Antena pasywna dookólna, , złącze BNC, pasmo pracy w 
zakresie nie mniejszym niż od 470 MHz dB 1100 MHz 4 

 


