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L.Dz./K-dzpz/6100/2021          Załącznik nr 2 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa i montaż pracowni do nauki tłumaczy symultanicznych dla PWSZ w Tarnowie, 

w tym z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością 

 
1 etap (budowa pracowni do nauki tłumaczy symultanicznych) 

L.p. NAZWA SPRZĘTU OPIS ILOŚĆ 

STANOWISKO NAUCZYCIELA 

1 

Zestaw komputerowy: 
w tym jednostka 

centralna systemu typu 
„Rack” z  

wbudowanym 
komputerem, 

klawiatura, mysz, 
monitor, rejestrator 

wielościeżkowy 

Wymagania minimalne - zestaw powinien zawierać: 
1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie „Rack 19", zawierającą: 

- złącze w standardzie OPS, 
- procesor o wyniku w testach PassMark minimum 5770 punktów (np. Intel 
Core i3-7100 3,9GHz), 
- pamięć 4GB DDR4 2133, 
- wolny slot pamięci RAM, 
- dysk SSD 256 GB, 
- napęd DVD, 
- WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny, 
- sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, 
- zintegrowaną sprzętową matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń 
pomiędzy 24 użytkownikami wg opisu funkcji podanych pod tabelą „Funkcje 
realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów, oraz 
oprogramowanie: 
- system operacyjny Windows 10 Professional, 
- oprogramowanie zarządzające systemem, z modułem 24-ścieżkowej 
rejestracji dźwięku, umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych pod 
tabelą „Funkcje realizowane w pracowni”. 

 
Liczba kanałów językowych - 7 + FLOOR 
Liczba niezależnych kanałów sali (FLOOR) - 7 
Łączna liczba kanałów dźwiękowych - 7+7+2 = 16 
Liczba wejść audio z rejestratora - 24 
Liczba wyjść audio do rejestracji dźwięku - 24 

 
Złącza jednostki centralnej: 
- 2 złącza HDMI 
- 1 złącze Display Port, 
- 1 złącze VGA, 
- 6 wolnych złącz USB, 
- złącze LAN, 
- gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, 
- 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, 
- 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, 
- złącze wejścia 24 ścieżek do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, 
- złącze wyjścia 24 ścieżek do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, 
- 1 wejście AUX z zewnętrznego źródła, 
- zasilanie jednostki centralnej – 230VAC.  

 
2. Klawiaturę - 1 szt. 
3. Mysz - 1 szt. 
4. Monitor - 1 szt., o parametrach nie gorszych niż: 

- przekątna 546 mm (21,5"), 
- rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD), 
- złącze HDMI. 

 
5. Rejestrator wielościeżkowy 1 szt. 

- Rejestrator wielościeżkowy umożliwiający jednoczesny zapis minimum 24 
ścieżek dźwiękowych oraz odtwarzanie minimum 24 ścieżek dźwiękowych.  

1 zestaw 
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 - W komplecie oprogramowanie do rejestracji oraz oprogramowanie do 
sterowania parametrami urządzenia i poszczególnych kanałów – poziom, 
wyciszenie, panorama. 
 - Duże podświetlane klawisze sterujące na panelu przednim. 
 - Wbudowany wyświetlacz LCD, przyciski i pokrętło wciskane dedykowane do 
nawigacji po menu w celu intuicyjnej zmiany wielu ustawień i parametrów. 
 - Jakość nagrywania do 24 bitów i częstotliwości próbkowania 96kHz 
 - Możliwość sterowania z komputera jako wielokanałową kartę muzyczną. 
 - Nagrywanie bezpośrednio na dyski USB2.0 i USB3.0 podłączane do złącza 
na panelu przednim. 
 - Wskaźniki wysterowania na każdy kanał w postaci 3 kolorowej diody, 
mogący pracować jako 24 segmentowy wskaźnik całej skali. 

2 
Słuchawki przewodowe 

z mikrofonem dla 
nauczyciela 

Lekkie komputerowe słuchawki z mikrofonem elektretowym. 1 

3 Switch LAN ilość portów = liczba tłumaczy + 2 1 

4 Biurko nauczyciela 

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 
25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 500 mm 
wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary min. 1600-1700 mm 
x 750 mm, narożniki blatu zaokrąglone. Na całej długości biurka nadstawka 
prywatyzująca. Biurko posiadające z lewej strony otwarte półki z wariantem 
wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na 
sprzęt elektroniczny. 

1 

STANOWISKA STUDENTÓW 

5 
Pulpit tłumacza 

symultanicznego 

Pełnowartościowy pulpit tłumacza symultanicznego  
zawierający: 
- graficzny ekran dotykowy IPS 7" 
- gniazda mini jack słuchawek i mikrofonu 
- gniazdo mikrofonu na gęsiej szyjce 
- gniazdo zasilania 
- odpowiednie złącza do podłączenia pulpitu do systemu 
- wbudowany głośnik 
- elektroniczne regulacje siły głosu 
 
Pulpit powinien umożliwiać: 
- zdalne sterowanie przez nauczyciela - ustawienia, przywrócenie ustawień 
domyślnych, zablokowanie, 
- podłączenie słuchawek oraz mikrofonu na gęsiej szyjce do pracy w kabinach   
albo podłączenie słuchawek z mikrofonem dynamicznym do pracy w ławkach, 
- przełączenie trybów FLOOR/RELAY, czyli tłumaczeń z sali i tłumaczeń pośrednich, 
- włączenie odsłuchu jednego z 7 kanałów językowych lub kanału sali 
- włączenie transmisji z mikrofonu do jednego z 7 kanałów językowych 
- zaprogramowanie dwóch wyjściowych kanałów językowych i szybkie (jednym 
naciśnięciem) przełączanie pomiędzy nimi, 
- sygnalizację zajętych kanałów językowych, 
- informację o językach przyporządkowanych do kanałów, 
- dwustronną informację oraz zgłoszenie o zbyt dużej prędkości mowy, 
- odsłuch przez wbudowany głośnik, 
- cyfrową regulację siły dźwięku w słuchawkach i głośniku, 
- odłączenie głośnika, 
- odłączany podsłuch własnego głosu. 

2 

6 

Słuchawki przewodowe 
oraz mikrofon na gęsiej 

szyjce 
(do pracy w kabinach 

tłumaczy) 

Lekkie słuchawki bez mikrofonu. Mikrofon elektretowy na gęsiej szyjce. 2 

7 
Projektor 

multimedialny z 
uchwytem sufitowym: 

Technologia wyświetlania  DLP  
- Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA)  
- Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 (WUXGA)  

1 



str. 3 
 

- Format obrazu 16:10  
- Jasność 3600 lm  
- Kontrast 16 000:1  
- Wielkość rzutowanego obrazu 28" - 300" 
- Minimalna odległość projekcji  1 m 
- Żywotność lampy 5 000 h (tryb normalny)  6 000 h (tryb ekonomiczny) 
- Moc lampy 195 W  
- Złącza:   
HDMI - 1 szt.   
VGA in (D-sub) - 1 szt.  
Mini USB - 1 szt.   
- AC in (wejście zasilania) - 1 szt.  
- 3D Ready Tak   
- Głośność pracy (w trybie standardowym) 31 dB   
- Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) 28 dB   
- Minimalna gwarancja 2 lata 

8 
Stolik ucznia 2-

osobowy 

Parametry techniczne stolików: 
- wymiary 1300 mm x 600 mm, wysokość 590-820 mm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  
- elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 
- blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 
- blenda o minimalnej wysokości 50 cm, 
- wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą  min. 120 x 120 mm, 
- przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  
- stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, 
- Meble typu kabinowego - z przednią szybą plexi 
- minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. 

5 

9 
Kabina tłumacza 

symultanicznego –  
2 osobowa. 

Kabina współpracuje z systemem tłumaczeń symultanicznych 
Konstrukcja kabiny: 
Wymiary zewnętrzne konstrukcji [Długość, Szerokość, Wysokość]: 1500 mm x 
1500 mm x 2200 mm. 
Ściany wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm.  Szyby wykonane z 
pleksiglasu o gr. 5 mm. 
Dodatkowo kabina będzie zawierała: 
Wentylacja - wentylator wyciągowy montowany w dachu kabiny, głośność 
maksymalnie 22 dB, średnica ∅100 mm, wyłącznik wentylatora zamontowany w 
blacie między stanowiskami. Pobór powietrza bierny zapewniony przez kratkę 
wentylacyjną w drzwiach. Wydajność wymiany powietrza w kabinie 12 razy na 
godzinę (wymóg normy: min 7 razy na godzinę). Pobór powietrza bierny kratką 
wentylacyjną w ścianie tylnej. 
-Przyłącza elektryczne – gniazda podwójne z uziemieniem montowane do spodu 
blatu. Dodatkowo, chowane gniazdo elektryczne z uziemieniem, montowane w 
blacie. 
Drzwi - wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, bez obicia tkanina 
tapicerską, z zamontowaną kratką wentylacyjną, z zamkiem wpuszczanym 
rolkowym oraz gałką drzwiową. 
Blat -  wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm wykończony okleiną 
PCV o gr. 2 mm. Szeroki na 1490 mm i długi na 600 mm. W blacie, zamontowany 
na stałe system tłumaczenia symultanicznego 
Przewody wszelkiego rodzaju instalacje, elektryczne, bądź systemu tłumaczeń 
symultanicznych, połączone są przewodami umiejscowionymi pod blatem, 
schowane w listwie instalacyjnej, dzięki czemu instalacja jest estetyczna oraz 
niewidoczna dla użytkownika. 
Oświetlenie  - Oprawa świetlówkowa LED’owa, wraz z tubą świetlną o barwie 
naturalnej do 4000K. 

1 

Cyfrowy bezprzewodowy system konferencyjny (Transmisja dźwięku falami radiowymi. System konferencyjny musi być 
podłączony do nagłośnienia Sali) 

10 
Jednostka Centralna 

(odbiornik) 

Parametry jednostki centralnej 
    
Parametry transmisji dźwięku:   

1 
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- Pasmo/typ transmisji UHF jednokierunkowa  
- Ilość kanałów 5   
- Zakres częstotliwości 500MHz~950MHz  
- Metoda modulacji FM 
- Pasmo przenoszenia 50Hz-15KHz 
- Odstęp od szumów S/N  >85dB 
Zniekształcenia T.H.D. <0.8% 
  
Parametry transmisji cyfrowych: 
- Pasmo/typ transmisji UHF dwukierunkowa 
- Ilość kanałów cyfrowych  16  
- Zakres częstotliwości  422.4MHz ~ 438.4MHz 
- metoda modulacji  FSK  
Parametry ogólne: 
- Napięcie zasilania  DC12~15V <=1A 
- Zasięg promień 60 m  
- Zakres temperatur pracy  -10 do 40 stopni C 

11 
Pulpit 

przewodniczącego 

wykaz funkcji:  
- możliwość włączenia i wyłączenia mikrofonu 
- możliwość włączenia i wyłączenia pulpitu 
- regulacja siły dźwięku mikrofonu 
- funkcja "mute" (wyciszenie mikrofonu) 
- zablokowanie z wyłączeniem aktualnie aktywnych mikrofonów 

1 

12 Pulpit delegata 

wykaz funkcji i parametrów : 
 
- możliwość włączenia i wyłączenia mikrofonu 
- możliwość włączenia i wyłączenia pulpitu 
- regulacja siły dźwięku mikrofonu 
- funkcja "mute" (wyciszenie mikrofonu) 
 
Mikrofony bezprzewodowe: 
 
Parametry transmisji dźwięku: 
Pasmo/typ transmisji UHF jednokierunkowa 
Ilość kanałów 5 
Zakres częstotliwości 500MHz~950MHz 
Metoda modulacji FM 
Maksymalna modulacja 60kHz 
Pasmo przenoszenia 50Hz-15KHz 
Odstęp od szumów S/N >85dB 
Zniekształcenia T.H.D. <0.8% 
 
Parametry transmisji cyfrowych: 
Pasmo/typ transmisji UHF dwukierunkowa 
Zakres częstotliwości 422.4MHz ~ 438.4MHz 
Metoda modulacji FSK 
 
Parametry ogólne:  
Napięcie zasilania DC3.7~4.5V 
Zasięg promień 60 m 
 
Dodatkowy akumulator: 1 sztuka 

10 

13 

Walizka ładowarka na 
16 akumulatorów 

Parametry: 
- Zasilanie 110V-240V/50Hz~60Hz 
- Pobór mocy 200 W  
- Maksymalne natężenie prądu dla każdego akumulatora 700mA 
- Czas ładowania około 8~10 godzin 

1 
komplet 

Niezbędne okablowanie i elementy instalacyjne stanowią integralną całość systemu. 
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2 etap (rozbudowa pracowni do nauk tłumaczy symultanicznych z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością) 

L.p. Nazwa sprzętu Opis ILOŚĆ 

1 
Pulpit tłumacza 

symultanicznego 

Pełnowartościowy pulpit tłumacza symultanicznego zawierający: 
- graficzny ekran dotykowy IPS 7" 
- gniazda minijack słuchawek i mikrofonu, Lekkie słuchawki bez mikrofonu x2.  
- gniazdo mikrofonu na gęsiej szyjce - 2x Mikrofon elektretowy na gęsiej szyjce. 
- gniazdo zasilania 
- odpowiednie złącza do podłączenia pulpitu do systemu 
- wbudowany głośnik 
- elektroniczne regulacje siły głosu 
 
Pulpit umożliwia: 
- zdalne sterowanie przez nauczyciela - ustawienia, przywrócenie ustawień 
domyślnych, zablokowanie 
- podłączenie słuchawek oraz mikrofonu na gęsiej szyjce do pracy w kabinach 
  albo podłączenie słuchawek z mikrofonem dynamicznym do pracy w ławkach, 
- przełączenie trybów FLOOR/RELAY, czyli tłumaczeń z sali i tłumaczeń pośrednich 
- włączenie odsłuchu jednego z 7 kanałów językowych lub kanału sali 
- włączenie transmisji z mikrofonu do jednego z 7 kanałów językowych 
- zaprogramowanie dwóch wyjściowych kanałów językowych i szybkie (jednym 
naciśnięciem) przełączanie pomiędzy nimi 
- sygnalizację zajętych kanałów językowych 
- informację o językach przyporządkowanych do kanałów 
- dwustronną informację oraz zgłoszenie o zbyt dużej prędkości mowy 
- odsłuch przez wbudowany głośnik 
- cyfrową regulację siły dźwięku w słuchawkach i głośniku 
- odłączenie głośnika 
- odłączany podsłuch własnego głosu,  

2 

2 Słuchawki tłumacza Typ SHP2500 Philips 2 

3 Pętla indukcyjna   Indywidualna pętla indukcyjna typ NL-90 5 

4 

 Kabina tłumacza 
symultanicznego – 

2 osobowa 
przystosowana dla 

osób z 
niepełnosprawnością
poruszających się na 
wózku inwalidzkim  

Kabina współpracuje z systemem tłumaczeń symultanicznych 
Konstrukcja: 
Wymiary zewnętrzne konstrukcji [Długość, Szerokość, Wysokość]: 
1500 mm x 1500 mm x 2200 mm 
Drzwi umożliwiające swobodne wjechanie wózkiem inwalidzkim 
Ściany wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm 
Wygłuszenie wewnętrzne kabiny wykonane jest z płyty porowatej miękkiej  
o gr. 12 mm pokrytej tkaniną tapicerską 
Podłoga wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm tapicerowana 
wykładziną podłogową 
Szyby wykonane z pleksiglasu o gr. 5 mm 
 
Dodatkowo: 
Wentylacja - wentylator wyciągowy montowany w dachu kabiny, głośność 
maksymalnie 22 dB, średnica ∅100 mm, wyłącznik wentylatora zamontowany 
w blacie między stanowiskami. Pobór powietrza bierny zapewniony przez kratkę 
wentylacyjną w drzwiach. Wydajność wymiany powietrza w 
kabinie 12 razy na godzinę (wymóg normy: min 7 razy na godzinę). 
Pobór powietrza bierny kratką wentylacyjną w ścianie tylnej. 
Przyłącza elektryczne – gniazda podwójne z uziemieniem montowane do spodu 
blatu. Dodatkowo, chowane gniazdo elektryczne z uziemieniem, montowane 
w blacie. 
Drzwi – wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, bez obicia tkanina 
tapicerską, z zamontowaną kratką wentylacyjną, z zamkiem wpuszczanym 
rolkowym oraz gałką drzwiową. 
 Blat – wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm wykończony okleiną 
PCV o gr. 2mm. Szeroki na 1490 mm i długi na 600 mm. W blacie, zamontowany na 
stałe system tłumaczenia symultanicznego 
 Przewody – wszelkiego rodzaju instalacje, elektryczne, bądź systemu tłumaczeń 
symultanicznych, połączone są przewodami umiejscowionymi pod blatem, 

1 
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schowane w listwie instalacyjnej, dzięki czemu instalacja jest estetyczna oraz 
niewidoczna dla użytkownika. 
Oświetlenie – Oprawa świetlówkowa LED’owa, wraz z tubą świetlną o barwie 
naturalnej do 4000K. 

5 

System odsłuchowy 
tłumaczenia z kabin - 

4 nadajniki i 10 
odbiorników 

bezprzewodowych  ze 
słuchawką  typu 

TG100 

Podstawowe funkcje: 
LCD wyświetla: stan kanału (min 20), głośności, pozostały czas pracy baterii 
i systemu 

Kompaktowa i lekka waga odbiornika i nadajnika max 40g. 
Akumulator litowo-polimerowy pozwala na min. 20 godzin ciągłej pracy 
 odbiornika  i min. 15 godzin ciągłej pracy nadajnika 

Funkcja ładowania USB 

Słuchawka pojedyncza, nauszna 
 

4 
nadajniki 

 
10 

odbior-
ników 

Niezbędne okablowanie i elementy instalacyjne stanowią integralną całość systemu. 
 

Wymagania dodatkowe 
Gwarancja na pracownię 36 miesięcy. 
Certyfikat CE. 
Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. 
Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. 
Dwa przeszkolenia wstępne użytkowników z obsługi pracowni. 
Wymagania serwisowe: 
- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem 
zgłoszenia, 
- usługi świadczone u klienta. 
 
FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI - Funkcje dostępne dla nauczyciela: 
- Przekazanie do stanowisk pojedynczych lub dowolnie wybranych jednej z 7 ścieżek FLOOR. 
- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego stanowiska. 
- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego kanału językowego. 
- Dialog jednoczesny nauczyciela ze studentem bez rozłączania aktualnego programu. 
- Skanowanie - cykliczny podsłuch co zadany okres czasu. 
- Jednoczesna rejestracja wszystkich stanowisk każde na swojej ścieżce. 
- Nauka trybu tłumaczeń pośrednich - RELAY.  
- Automatyczny podział studentów na grupy tłumaczeń pośrednich. 
- Możliwość stworzenia grup tłumaczeń pośrednich na wszystkich stanowiskach (Ilość grup = ilość stanowisk / 2). 
- Zdalne sterowanie pulpitami tłumaczy przez nauczyciela, w pełnym zakresie funkcji. 
- Możliwość zablokowania pulpitów tłumaczy przez nauczyciela oraz przywrócenia domyślnego stanu ustawień. 
 

 


