
Załącznik nr 1. 

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą 4 eksponatów interaktywnych związanych z 

twórczością Leonarda da Vinci - patrona Centrum Nauki. 

Sugerowane nazwy eksponatów: 

1. Piła mechaniczna 

2. Maszyna młotkowa 

3. Łódź łopatkowa 

4. „Ruchomy” obraz Leonarda 

 

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

1. Piła mechaniczna 
 

Zawartość eksponatu: 

- zabudowa w kształcie sześcianu 

- blat 

- ręczne koło  

- mechanizm przekładniowy 

- stelaż mechanizmu przekładniowego  

- makieta wraz z modelem piły mechanicznej 

- osłona dla modelu  

- zabezpieczenie przepięciowe 

- opis  

- system włączania / wyłączania eksponatu (preferowany pilot) 

- system transportu eksponatu 

 

Opis funkcjonowania eksponatu: 

Eksponat powinien prezentować działanie jednego z wynalazków Leonarda da Vinci –

piły mechanicznej. Zwiedzający powinien mieć do dyspozycji koło ręczne. 

Wykonywanie nim okrężnych ruchów spowoduje napędzanie koła wodnego, które 

następnie wprawi w ruch mechaniczny system służący do przesuwania drzewa w stronę 

ostrza oraz w pionowy, liniowy ruch posuwisto-zwrotny kilku pił. 

(Kodeks Atlantycki f. 1078ar (ok. 1478)) Piła mechaniczna (trak) Leonarda Da Vinci 

przeznaczona była do przecinania dużych pni drzew. Przepływająca woda, zapewne 

dostarczana korytem, napędzała wielkie koło łopatkowe, które wytwarzało energię 

konieczną do poruszania piłą. Równocześnie koło to uruchamiało system chwytaków, 

które przesuwały w kierunku pił ciężki pień ułożony w przesuwanym łożu. 

 

Poglądowy rysunek modelu: 



 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/435019645231383582/ 

 

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/435019645231383582/ 

 

 

Wygląd eksponatu: Eksponat powinien zawierać zabudowę w formie sześcianu z 

wyraźnie zaokrąglonymi brzegami. Zabudowa w kolorze białym, blat w kolorze 

imitującym drewno. Dolna część zabudowy powinna posiadać podświetlenie LED w 

kolorze białym. Sugerowany wymiar zabudowy: 750 x 750 x 750 mm. Sugerowane 

wymiary blatu: dł. 850 mm, szer. 850 mm, grubość. 35 mm. Sugerowane wymiary 

makiety z modelem piły mechanicznej: długość – min. 500 mm, szer. – min. 300 mm, 

wys. min. 450 mm. 

 

Wymagania techniczne:  

Zabudowa: 

Zabudowa wykonana ze sklejki w kolorze białym, o sugerowanej grubości min. 18 mm. 

W dolnej części zabudowy powinno zostać zainstalowane podświetlenie w technologii 

LED w kolorze białym. Podświetlenie LED powinno zostać zainstalowane wzdłuż 

całego obwodu zabudowy eksponatu.  Podświetlenie LED powinno zawierać 

transparentną maskownicę z płyty pleksi o grubości minimum 10 mm. Napięcie robocze 

podświetlenia – 12 V. 



Zabudowa powinna posiadać dostęp serwisowy w postaci otwieranych na klucz lub 

zamek szyfrowy drzwiczek. Dostęp serwisowy powinien zostać umieszczony w tylnej 

części zabudowy. Zabudowa powinna posiadać cztery zaokrąglone narożniki. 

Sugerowany promień zaokrąglenia narożników – 100 mm.  

Blat: 

Blat wykonany z płyty wiórowej lub sklejki o sugerowanej grubości min. 35 mm w 

kolorze imitującym drewno, w formie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Blat powinien 

posiadać cztery zaokrąglone rogi. W blacie powinna zostać zainstalowana makieta z 

modelem piły mechaniczne, zabezpieczona osłoną z płyty PMMA oraz opis 

prezentowanego zagadnienia.  

Ręczne koło: 

Koło ręczne powinno być wykonane ze stali nierdzewnej/stali malowanej proszkowo. 

Koło ręczne zainstalowane w przedniej części zabudowy eksponatu połączone z 

mechanizmem przekładniowym. 

Mechanizm przekładniowy: 

Mechanizm przekładniowy powinien zostać umieszczony wewnątrz zabudowy, 

mechanizm zainstalowany w stelażu. Stelaż powinien być wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej.   

Makieta z modelem piły mechanicznej: 

Makieta wraz z piłą mechaniczną wykonana z materiałów drewnopochodnych lub 

drewna. Makieta powinna odzwierciedlać model wykonany przez Leonarda da Vinci.  

Piła mechaniczna powinna posiadać ruchome koło wodne, ostrza oraz system 

przesuwania drewna, które będą wprawione w ruch w momencie wykonywania 

okrężnych ruchów koła ręcznego. Model piły mechanicznej powinien być wyposażony 

w korytko imitujące przepływ wody, która napędza koło wodne.  

Osłona dla modelu: 

Model powinien być umieszczony na blacie w bezbarwnej osłonie wykonanej z 

wysokiej jakości płyty PMMA o sugerowanej min. grubości 5 mm. Osłona powinna 

posiadać w tylnej części dostęp serwisowy w formie odkręcanej ścianki wykonanej z 

płyty PMMA.  

Zabezpieczenie przepięciowe: 

Eksponat powinien zawierać zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć 

elektrycznych. 

System włączania /wyłączania eksponatu: 

Eksponat  powinien zostać wyposażony w system zdalnego włączania / wyłączania 

realizowanego za pomocą dostarczonego pilota.  

System transportu eksponatu: 

Eksponat powinien zostać wyposażony w system umożlwiający przetransportowanie 

eksponatu w dowolne miejsce za pomocą dedykowanego wózka transportowego 

dostarczonego przez wykonawcę. Czynności transportowe powinny zostać ograniczone 

do minimum, bez konieczności podnoszenia eksponatu w płaszczyźnie osi Z. 

 



Instrukcja obsługi: Instrukcja (w języku polskim i angielskim) obsługi musi być 

umieszczona na stałe w widocznym miejscu, co pozwoli na instynktowne skorzystanie 

z instrukcji. Nie dopuszcza się, aby instrukcja były przygotowana w postaci naklejek.  

Poza instrukcją obsługi, eksponat powinien zawierać przejrzysty opis wyjaśniający 

pochodzenie urządzenia, zamysł Leonarda, źródło (np. Kodeks Atlantycki, Manuskrypt 

B itp.)  

 

2. Maszyna młotkowa 
 

Zawartość eksponatu: 

- zabudowa w kształcie sześcianu 

- blat 

- dźwignia przełączająca z uchwytem lub koło ręczne 

- mechanizm przekładniowy 

- stelaż mechanizmu przekładniowego  

- makieta wraz z modelem maszyny młotkowej 

- osłona dla modelu  

- zabezpieczenie przepięciowe 

- opis  

- system włączania / wyłączania eksponatu (preferowany pilot) 

- system transportu eksponatu 

 

Opis funkcjonowania eksponatu: 

Eksponat powinien prezentować działanie jednego z wynalazków Leonarda da Vinci – 

maszyny młotowej. Za pomocą ruchu dźwigni w lewą / prawą stronę lub wykonując 

ruch obrotowy kołem ręcznym, zwiedzający wprawia młot w ruch pionowy. 

(Kodeks Madrycki I, f. 92v)  Według zamysłu Leonarda da Vinci, krzywka zastosowana 

w maszynie młotowej służyła do przekształcania ruchu obrotowego w ruch przerywany. 

Energia pochodząca bezpośrednio z ruchu korby ręcznej, aktywującego krzywkę, 

powodowała, że młot stale uderzał w kowadło. Krzywka powodowała, że młot wychylał 

się do przodu i unosił do góry. Po wykonaniu pełnego obrotu korbą, młot spadał, 

uderzając w kowadło. 

 

Poglądowy rysunek modelu: 

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/698058010969868224/ 



Wygląd eksponatu:  
Eksponat powinien zawierać zabudowę w formie sześcianu z wyraźnie zaokrąglonymi 

brzegami. Zabudowa w kolorze białym, blat w kolorze imitującym drewno. Dolna część 

zabudowy powinna posiadać podświetlenie LED w kolorze białym. Sugerowany 

wymiar zabudowy: 750 x 750 x 750 mm. Sugerowane wymiary blatu: dł. 850 mm, szer. 

850 mm, grubość 35 mm. Sugerowane wymiary makiety z modelem maszyny 

młotowej: dł. – min. 300 mm, szer. – min. 300 mm, wys. min. 450 mm. 

 

Wymagania techniczne:  

Zabudowa: 

Zabudowa wykonana ze sklejki w kolorze białym, o sugerowanej grubości min. 18 mm. 

W dolnej części zabudowy powinno zostać zainstalowane podświetlenie w technologii 

LED w kolorze białym. Podświetlenie LED powinno zostać zainstalowane wzdłuż 

całego obwodu zabudowy eksponatu.  Podświetlenie LED powinno zawierać 

transparentną maskownicę z płyty pleksi o grubości minimum 10 mm. Napięcie robocze 

podświetlenia – 12 V. 

Zabudowa powinna posiadać dostęp serwisowy w postaci otwieranych na klucz lub 

zamek szyfrowy drzwiczek. Dostęp serwisowy powinien zostać umieszczony w tylnej 

części zabudowy. Zabudowa powinna posiadać cztery zaokrąglone narożniki. 

Sugerowany promień zaokrąglenia narożników – 100 mm.  

Blat: 

Blat wykonany z płyty wiórowej lub sklejki o sugerowanej grubości min. 35 mm w 

kolorze imitującym drewno, w formie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Blat powinien 

posiadać cztery zaokrąglone rogi. W blacie powinna zostać zainstalowana makieta z 

modelem maszyny młotowej, zabezpieczona osłoną z płyty PMMA oraz opis 

prezentowanego zagadnienia.   

Dźwignia przełączająca z uchwytem: 

Dźwignia / koło ręczne wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej / stali malowanej 

proszkowo. Dźwignia / koło ręczne zainstalowana w przedniej części zabudowy 

eksponatu, połączona z mechanizmem przekładniowym. Ruch dźwigni powinien 

odbywać się w płaszczyźnie równoległej do przedniej części eksponatu. Maksymalny 

dopuszczalny  zakres ruchu dźwigni: 180°. 

Mechanizm przekładniowy: 

Mechanizm przekładniowy powinien zostać umieszczony wewnątrz zabudowy, 

mechanizm zainstalowany w stelażu. Stelaż powinien być wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej.  

Makieta  z model maszyny młotowej: 

Makieta wraz z maszyną młotową powinna być wykonana z materiałów 

drewnopochodnych lub drewna. Sam obuch młota oraz kowadło powinno być 

wykonane w taki sposób, aby zapewnić, jak największe bezpieczeństwo w trakcie 

uderzania oraz odporność na dużą eksploatację, a także jego praca powinna być 

odpowiednio wyciszona, tak aby uderzenia nie emitowały dużego hałasu. Sugerowany 

materiał wykonania obucha młota oraz kowadła to odlew z wysokiej jakości, czarnej 

gumy, odpornej na działanie mechaniczne.  Makieta powinna odzwierciedlać model 

wykonany przez Leonarda da Vinci.  Makieta maszyny młotowej po wykonaniu ruchu 



dźwigni w lewą / prawą stronę lub wykonując ruch obrotowy kołem ręcznym, powinna 

wykonać ruch pionowy, zgodny z ruchem przedstawianym w pracach Leonarda da 

Vinci. 

Osłona dla modelu: 

Model powinien być umieszczony na blacie w bezbarwnej osłonie wykonanej z 

wysokiej jakości płyty PMMA o sugerowanej min. grubości 5 mm. Osłona powinna 

posiadać w tylnej części dostęp serwisowy w formie odkręcanej ścianki wykonanej z 

płyty PMMA.  

Zabezpieczenie przepięciowe: 

Eksponat powinien zawierać zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć 

elektrycznych. 

System włączania /wyłączania eksponatu: 

Eksponat  powinien zostać wyposażony w system zdalnego włączania / wyłączania 

realizowanego za pomocą dostarczonego pilota.  

System transportu eksponatu: 

Eksponat powinien zostać wyposażony w system umożlwiający przetransportowanie 

eksponatu w dowolne miejsce za pomocą dedykowanego wózka transportowego 

dostarczonego przez wykonawcę. Czynności transportowe powinny zostać ograniczone 

do minimum, bez konieczności podnoszenia eksponatu w płaszczyźnie osi Z. 

 

Instrukcja obsługi: Instrukcja (w języku polskim i angielskim) obsługi musi być 

umieszczona na stałe w widocznym miejscu, co pozwoli na instynktowne skorzystanie 

z instrukcji. Nie dopuszcza się, aby instrukcja były przygotowana w postaci naklejek.  

Poza instrukcją obsługi, eksponat powinien zawierać przejrzysty opis wyjaśniający 

pochodzenie urządzenia, zamysł Leonarda, źródło (np. Kodeks Atlantycki, Manuskrypt 

B itp.) 

 

3. Łódź łopatkowa  
 

Zawartość eksponatu: 

- zabudowa w kształcie sześcianu 

- blat 

- dźwignia przełączająca z uchwytem 

- mechanizm przekładniowy 

- stelaż mechanizmu przekładniowego  

- makieta wraz z modelem łodzi łopatkowej 

- osłona dla modelu  

- zabezpieczenie przepięciowe 

- opis  

- system włączania / wyłączania eksponatu (preferowany pilot) 

- system transportu eksponatu 

 

Opis funkcjonowania eksponatu: 



Eksponat powinien prezentować działanie jednego z wynalazków Leonarda da Vinci – 

łodzi łopatkowej. Za pomocą ruchu dźwigni w lewą lub prawą stronę zwiedzający 

powoduje ruch obrotowy kół łopatkowych, przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

(Kodeks Atlantycki, f. 945r (1487-1489)) Leonardo da Vinci zaprojektował łódź, której 

system napędowy, wykorzystujący siłę mięśni, zapewnić miał większą wydajność dzięki 

napędowi kołowemu. Tak naprawdę poruszanie wiosłami wymaga generowania 

powtarzalnych pakietów energii. W tym projekcie kierujący używa swoich stóp (lub, jak 

w innych modelach, ramion), aby napędzać duże boczne koła z łopatkami, wykonując 

płynne i ciągłe ruchy. 

 

Poglądowy rysunek: 

 
Źródło: https://www.chegiochi.it/giocattoli/modellismo/imbarcazioni/italeri/8001283031035/leonardo-vinci-barca-

pale-3103.htm 

 

Wygląd eksponatu: Eksponat powinien zawierać zabudowę w formie sześcianu z 

wyraźnie zaokrąglonymi brzegami. Zabudowa w kolorze białym, blat w kolorze 

imitującym drewno. Dolna część zabudowy powinna posiadać podświetlenie LED w 

kolorze białym. Sugerowany wymiar zabudowy: 750 x 750 x 750 mm. Sugerowane 

wymiary blatu: dł. 850 mm, szer. 850 mm, grubość. 35 mm. Sugerowane wymiary 

makiety z modelem łodzi łopatkowej: dł. – min. 350 mm, szer. – min. 250mm, wys. 

min. 250mm. 

 

Wymagania techniczne:  

Zabudowa: 

Zabudowa wykonana ze sklejki w kolorze białym, o sugerowanej grubości min. 18 mm. 

W dolnej części zabudowy powinno zostać zainstalowane podświetlenie w technologii 

LED w kolorze białym. Podświetlenie LED powinno zostać zainstalowane wzdłuż 

całego obwodu zabudowy eksponatu.  Podświetlenie LED powinno zawierać 

transparentną maskownicę z płyty pleksi o grubości minimum 10 mm. Napięcie robocze 

podświetlenia – 12 V. 

Zabudowa powinna posiadać dostęp serwisowy w postaci otwieranych na klucz lub 

zamek szyfrowy drzwiczek. Dostęp serwisowy powinien zostać umieszczony w tylnej 

części zabudowy. Zabudowa powinna posiadać cztery zaokrąglone narożniki. 

Sugerowany promień zaokrąglenia narożników – 100 mm.  



Blat: 

Blat wykonany z płyty wiórowej lub sklejki o sugerowanej grubości min. 35 mm w 

kolorze imitującym drewno, w formie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Blat powinien 

posiadać cztery zaokrąglone rogi. W blacie powinna zostać zainstalowana makieta z 

modelem łodzi łopatkowej, zabezpieczona osłoną z płyty PMMA oraz opis 

prezentowanego zagadnienia.   

Dźwignia przełączająca z uchwytem: 

Dźwignia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej / stali malowanej proszkowo. 

Dźwignia zainstalowana w przedniej części zabudowy eksponatu, połączona z 

mechanizmem przekładniowym. Ruch dźwigni powinien odbywać się w płaszczyźnie 

równoległej do przedniej części eksponatu. Maksymalny dopuszczalny  zakres ruchu 

dźwigni: 180°. 

Mechanizm przekładniowy: 

Mechanizm przekładniowy powinien zostać umieszczony wewnątrz zabudowy, 

mechanizm zainstalowany w stelażu. Stelaż powinien być wykonany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej.   

Makieta z modelem łodzi łopatkowej: 

Makieta wraz z ruchomym łodzią łopatkową powinna być wykonana z materiałów 

drewnopochodnych lub drewna. Makieta powinna odzwierciedlać model wykonany 

przez Leonarda da Vinci. Koła łopatkowe łodzi, po przełożeniu dźwigni w lewą i prawą 

stronę, powinny wykonać ruch obrotowy, zgodny z ruchem przedstawianym w pracach 

Leonarda da Vinci. Ruch obustronny dźwigni (lewo i prawo) powinien napędzać koła. 

Stelaż oraz mechanizm napędowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej / stali 

malowanej proszkowo, w sposób stabilny i odporny na masową eksploatację. Dolna 

część makieta powinna imitować rzekę, po której łódź „porusza się”. Koła wodne w 

dolnej części powinny być umieszczone w specjalnie wyżłobionych zagłębieniach / 

otworach wykonanych w blacie, w taki sposób, aby dawały złudzenie zanurzenia kół w 

wodzie. 

Osłona dla modelu: 

Model powinien być umieszczony na blacie w bezbarwnej osłonie wykonanej z 

wysokiej jakości płyty PMMA o sugerowanej min. grubości 5 mm. Osłona powinna 

posiadać w tylnej części dostęp serwisowy w formie odkręcanej ścianki wykonanej z 

płyty PMMA.  

Zabezpieczenie przepięciowe: 

Eksponat powinien zawierać zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć 

elektrycznych. 

System włączania /wyłączania eksponatu: 

Eksponat  powinien zostać wyposażony w system zdalnego włączania / wyłączania 

realizowanego za pomocą dostarczonego pilota.  

System transportu eksponatu: 

Eksponat powinien zostać wyposażony w system umożlwiający przetransportowanie 

eksponatu w dowolne miejsce za pomocą dedykowanego wózka transportowego 

dostarczonego przez wykonawcę. Czynności transportowe powinny zostać ograniczone 

do minimum, bez konieczności podnoszenia eksponatu w płaszczyźnie osi Z. 



 

Instrukcja obsługi: Instrukcja (w języku polskim i angielskim) obsługi musi być 

umieszczona na stałe w widocznym miejscu, co pozwoli na instynktowne skorzystanie 

z instrukcji. Nie dopuszcza się, aby instrukcja były przygotowana w postaci naklejek.  

Poza instrukcją obsługi, eksponat powinien zawierać przejrzysty opis wyjaśniający 

pochodzenie urządzenia, zamysł Leonarda, źródło (np. Kodeks Atlantycki, Manuskrypt 

B itp.) 

 
 

4. „Ruchomy” obraz Leonarda  
eksponat ma postać drewnianej ramy, w którą wkomponowane są „klocki” (minimum 

24), które po odpowiednim ułożeniu dadzą obraz „Mona Lisy” lub „Damy z 

gronostajem”. Wybór obrazu należy do wykonawcy. Wielkogabarytowe klocki o 

jednakowych rozmiarach ułożone są w kwadrat. Jedno miejsce jest puste i umożliwia 

przesuwanie sąsiednich klocków względem siebie. Zadaniem zwiedzających jest 

ułożenie klocków w odpowiedni sposób, dzięki czemu powstanie obraz Leonarda. 

Minimalne wymiary każdego klocka to  20 cm (wysokość) x 20 cm (szerokość) x 3 cm 

(grubość). Klocki powinny być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

bądź drewnopodobnego na który naniesiony będzie wysokiej jakości kolorowy druk 

wybranego obrazu. Druk musi być odpowiednio zabezpieczony przed ścieraniem i 

masowym użytkowaniem przez zwiedzających. Klocki nie mogą mieć wystających 

elementów, ich powierzchnia musi być gładka i  bezpieczna w użytku. Rama „obrazu” 

– konstrukcja, w którą na stałe wkomponowane będą klocki, może być wykonana z 

drewna lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Tył ramy musi być zabudowany, a 

boki w postaci listewek zachodzić „na przód obrazu” na szerokość około 2 cm, 

uniemożliwiając ich wypadnięcie z ramy. Przedmiotowa rama musi być umieszczona 

na platformie/podwyższeniu np. na kształt sztalugi na wysokości minimum 60 cm, tak 

aby mogły z niej korzystać dzieci. Musi być stabilna, tak by nie można było jej 

przewrócić. 

Wykonawca zapewni drugi komplet klocków z takim samym nadrukiem na wypadek 

uszkodzenia podstawowego zestawu.  

Wykonawca przy tworzeniu projektu może posiłkować się powszechnymi na rynku 

małymi układankami – „przesuwankami”, które zobrazują zasadę użytkowania 

opisanego wyżej modelu.  

 

 

Zawartość eksponatu: 

- drewniane ramy obudowy eksponatu 

- klocki z nadrukiem 

- listwy maskujące i zabezpieczające  

- zabudowa eksponatu 

- system transportu eksponatu 

 

Opis funkcjonowania eksponatu: 

Eksponat powinien mieć postać drewnianej ramy, w którą wkomponowane są, z dwóch 

stron, „klocki” (minimum 15 z każdej strony), które po odpowiednim ułożeniu dadzą 

obraz „Mona Lisy” (z jednej strony) i „Damy z gronostajem” (z drugiej strony). Jedno 

miejsce na obrazie powinno być puste, co umożliwi przesuwanie sąsiednich klocków 



względem siebie. Zadaniem zwiedzających jest ułożenie klocków w odpowiedni 

sposób, dzięki czemu powstanie obraz namalowany przez Leonarda.  

 

Wymagania techniczne:  
Eksponat powinien być zbudowany z drewnianej, masywnej, stabilnej ramy, w którą 

wkomponowane są, z dwóch stron, wielkogabarytowe „klocki” (minimum 15 z każdej 

strony) o jednakowych wymiarach, ułożonych w kwadrat. Minimalne wymiary każdego 

klocka to  20 cm (wysokość) x 20 cm (szerokość) x 3,5 cm (grubość). Klocki powinny 

być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (kolorystyka imitująca 

drewno), bądź drewnopodobnego, na który naniesiony będzie wysokiej jakości 

kolorowy druk wybranego obrazu. Druk musi być odpowiednio zabezpieczony przed 

ścieraniem i masowym użytkowaniem przez zwiedzających. Klocki nie mogą mieć 

wystających elementów, ich powierzchnia musi być gładka i  bezpieczna w użytku. Nie 

zaleca się, aby klocki wykonane były z samego drewna, gdyż mogą się one rozsychać 

lub pęcznieć pod wpływem wilgoci, co może uniemożliwić ich przesuwanie. W 

przypadku wykonania klocków z drewna, powinno być ono odpowiednio wysuszone i 

przygotowane, tak by nie ulegało żadnym deformacjom. Rama „obrazu” – konstrukcja, 

w którą na stałe wkomponowane będą klocki, może być wykonana z drewna, 

materiałów drewnopochodnych lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

(kolorystyka imitująca drewno). Tył obrazu / przestrzeń między dwoma obrazami musi 

być odpowiednio zabudowany, a boki powinny zachodzić „na przód obrazu” na 

szerokość około 2 cm, uniemożliwiając ich wypadnięcie z ramy. Przedmiotowa rama 

musi być umieszczona na platformie/podwyższeniu np. na kształt sztalugi, bądź 

sześciennej zabudowy z zaokrąglonymi rogami na wysokości minimum 60 cm, tak aby 

mogły z niej korzystać dzieci. W przypadku wykonania sześciennej zabudowy, powinna 

ona mieć kolor biały i posiadać podświetlenie LED, jak w przypadku pozostałych 

eksponatów. Dopuszczalne jest, aby rama wraz z podstawą stanowiła jedność, była 

jednym elementem w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi rogami, 

kolorystycznie dopasowanego do wyżej opisanych eksponatów, którego podstawę 

stanowiłby krótszy bok, wewnątrz którego wmontowane byłyby klocki na wysokości 

min. 60 cm (wysokość dolnej krawędzi obrazu). W przypadku takiego wykonania 

eksponat powinien posiadać podświetlenie LED, zabezpieczenie przepięciowe oraz 

system włączania / wyłączania za pomocą pilota, jak w przypadku wyżej opisanych 

eksponatów.  Konstrukcja musi być stabilna, tak by nie można było jej przewrócić. 

Rama musi mieć dostęp techniczny, który w prosty sposób umożliwi ewentualną 

wymianę klocków, lecz będzie odpowiednio zabezpieczony przed otwarciem przez 

zwiedzających. 

Wykonawca zapewnić powinien drugi komplet klocków z takim samym nadrukiem na 

wypadek uszkodzenia podstawowego zestawu. 

Wykonawca przy tworzeniu projektu może posiłkować się powszechnymi, małymi 

układankami – „przesuwankami”, które zobrazują zasadę użytkowania opisanego wyżej 

modelu.  

Przykładowa ilustracja przedstawiająca oczekiwany sposób działania eksponatu: 



 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99tnastka_(uk%C5%82adanka) 

 

System transportu eksponatu: 

Eksponat powinien zostać wyposażony w system umożlwiający przetransportowanie 

eksponatu w dowolne miejsce za pomocą dedykowanego wózka transportowego 

dostarczonego przez wykonawcę. Czynności transportowe powinny zostać ograniczone 

do minimum, bez konieczności podnoszenia eksponatu w płaszczyźnie osi Z. 

 

Instrukcja obsługi:  

Instrukcja (w języku polskim i angielskim) obsługi musi być umieszczona na stałe w 

widocznym miejscu, co pozwoli na instynktowne skorzystanie z instrukcji. Nie 

dopuszcza się, aby instrukcja były przygotowana w postaci naklejek.  

Poza instrukcją obsługi, eksponat powinien zawierać krótki, przejrzysty opis 

zawierający informację oraz wyjaśniający historię obrazów. 

 

 

II. Przedmiot i zakres dostawy. 
a. Dostarczenie i montaż interaktywnych eksponatów wraz z komunikatami oraz uruchomienie i 

przetestowanie wszystkich eksponatów w obecności Zamawiającego. 

b. Zagospodarowanie przestrzeni wystawienniczej. 

c. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu wizualizacji, które będą uwzględniać kształt i 

wygląd poszczególnych eksponatów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania 

propozycji graficznej w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. 

d. Przekazanie Zamawiającemu informacji na temat przewidywanych rocznych kosztów 

eksploatacji Wystawy. 

e. Dostarczenie Zamawiającemu komunikatów na płycie CD lub DVD, w formie elektronicznej 

umożliwiającej dowolną ich modyfikację. 

f. Dostarczenie Zamawiającemu pełnego oprogramowania stanowisk multimedialnych w formie 

umożliwiającej zmiany oprogramowania. 

g. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierających następujące 

informacje: 

 nazwę danego stanowiska, 



 wymiary, 

 instrukcję wykonania doświadczenia przez zwiedzającego w języku polskim i angielskim 

(komunikaty ekspozycyjne) 

 szczegółowy sposób funkcjonowania stanowiska, 

 liczbę osób mogących jednorazowo korzystać ze stanowiska, 

 szczegółową informację o mediach i materiałach eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania stanowiska 

h. Dostarczenie Zamawiającemu kart gwarancyjnych uwzględniających minimum 24 

miesięczny okres gwarancji. 

i. Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności przedmiotu zamówienia z 

obowiązującymi przepisami i normami; stanowiska oraz pozostałe elementy aranżacji muszą 

spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać deklarację  ze znakiem CE. 

 

III. Opis techniczny budynku. 

a. Wszelkie informacje techniczne, opis budynku, instalacji elektrycznej, oświetlenia dostępne są 

w siedzibie Zamawiającego. 
b. Przy instalowaniu Wystawy Wykonawca nie może w żaden sposób naruszyć konstrukcji, 

struktury, instalacji, dotychczas wykonanych robót w budynku.  
c. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie mogą ewentualnie powstać w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, nawet jeśli ujawniły się w okresie późniejszym, ale powstały 

na skutek działań Wykonawcy. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest realizować go zgodnie z polskimi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony 

przeciwpożarowej oraz bezpiecznego użytkowania obiektu, zasadami BHP i normami. 
d. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych wystawy Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić 

w naturze wszystkie niezbędne wymiary. 

 

IV. Wymagania ogólne do przedmiotu Zamówienia 

a. Koncepcja wzornicza i kolorystyczna powinna być stosowana w całej przestrzeni ekspozycji 

i obejmować wzornictwo elementów Wystawy oraz aranżacji przestrzennej, uwzględniać 

charakter komunikatów ekspozycyjnych i stanowisk multimedialnych. 
b. Zamawiający wymaga, aby wygląd wystawy był spójny, kolory powinny być używane w całej 

aranżacji. Wystawa powinna być atrakcyjna wizualnie o opływowym kształcie zabudów, 

pozbawiony ostrych krawędzi. Ekspozycja powinna posiadać nowoczesny design.  
c. Wystawa musi być rozmieszczona tak, aby rozwiązania komunikacyjne nie zakłócały 

swobodnego dostępu przez osoby zwiedzające. Eksponaty powinny zostać zaprojektowane, 

wykonane i rozmieszczone w taki sposób, aby nie ograniczały przejść ewakuacyjnych.  
d. Wszystkie stanowiska muszą posiadać komunikaty ekspozycyjne, które będą wyjaśniać 

zjawisko prezentowane na danym stanowisku umieszone na stałe w zabudowie. Komunikaty 

powinny być spójne pod względem graficznym. Komunikaty muszą być umieszczone w 

widocznych miejscach. Wszystkie komunikaty ekspozycyjne powinny zawierać opis w języku 

polskim i angielski. 
e. Treść komunikatów ekspozycyjnych musi zawierać teksty naukowe i edukacyjne. Treści 

wystawy nie mogą zawierać informacji paranaukowych. Treść komunikatów ekspozycyjnych 

musi być dostosowana do szerokiego grona odbiorców, tekst umieszczony w opisie powinien 

zawierać zrozumiałe słownictwo.  
f. Elementy składowe z których wyprodukowano eksponaty takie jak: sklejki, płyty wiórowe, 

płyty mdf, płyty OSB, jednostki centralne, przyciski włączające urządzenia, wszelkie elementy 



i urządzenia elektroniczne / elektryczne wchodzące w skład eksponatu muszą spełniać normy 

europejskie oraz muszą posiadać znak CE. 
g. Sprzęt elektroniczny / multimedialny powinien pochodzić z aktualnej, bieżącej produkcji. 
h. Elementy wystawy muszą być trwałe i odporne na działania zwiedzających. 
i. Sklejka, Płyty wiórowe / płyty MDF z których wyprodukowano zabudowy  eksponatów muszą 

posiadać euroklasę ogniową co najmniej  B – s2, d0 lub wyższą.  Elementy drewniane, z których 

zostały wykonane modele maszyn Leonarda da Vinci powinny zostać zabezpieczone lakierem 

ogniochronnym. 
j. Elementy metalowe muszą być gładkie i wolne od zadziorów. Spoiny powinny być czyste i 

wolne od odprysków. Dla wszystkich eksponatów zasilanych elektrycznie wszelkie elementy 

metalowe muszą być uziemione zgodnie z wymogami BHP. 
k. Wszystkie tworzywa sztuczne muszą być odporne na promienie UV i ogień oraz być bezpieczne 

do używania przez ludzi a w szczególności dzieci. 
l. Drewno wykorzystane do produkcji ekspozycji powinno spełniać wymogi UE odnośnie 

standardów przeciwpożarowych i pochodzić z certyfikowanych źródeł. Powierzchnia powinna 

być wyszlifowana. 
m. Nie dopuszcza się aby komunikaty ekspozycyjne były przygotowane w postaci naklejek. 

Preferowane będzie wygrawerowanie tekstu instrukcji lub innej formy nanoszenia tekstu, która 

zapewni trwałość. 
n. Zakłada się, że każdego dnia budynek odwiedza ok. 500 zwiedzających a Centrum  otwarte jest 

6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Wykonane eksponaty muszą być dostosowane do tych 

założeń pod względem technicznym i eksploatacyjnym. Elementy wystawy muszą być trwałe i 

odporne na działania ze strony gości. Eksponaty muszą być łatwe w utrzymywaniu czystości. 
o. Elementy Wystawy muszą być zaaranżowane w taki sposób, aby ich użytkowanie było 

bezpieczne również dla osób nieprzeszkolonych lub bez pomocy animatora. 
p. Materiały, z których wykonano elementy Wystawy muszą posiadać atesty bezpieczeństwa 

i spełniać normy europejskie dla tego typu obiektów, być odporne na zużycie, zmywalne i łatwe 

w konserwacji. 
q. Bieżąca konserwacja elementów Wystawy powinna być możliwa do prowadzenia siłami 

własnymi Zamawiającego. 
r. Zabudowa eksponatów powinna posiadać dostęp serwisowy w postaci otwieranych na klucz lub 

zamek szyfrowy drzwiczek. Wykonawca przekaże komplet kluczy Zamawiającemu. 
s. Zabudowy eksponatów powinny zawierać system poziomowania w postaci regulowanych 

nóżek do zapewnienia stabilności i właściwej nośności. 
t. Wszystkie wykończone powierzchnie powinny być pozbawione ostrych krawędzi, zadziorów. 

Krawędzie i naroża powinny mieć wyraźne zaokrąglone brzegi. 
u. Eksponaty powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby niemożliwe było 

przewrócenie eksponatów podczas eksploatacji eksponatu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Eksponat musi pozostać stabilny podczas jego użytkowania. 
v. Luźne elementy eksponatów lub ekspozycji nie mogą stwarzać zagrożenia zadławieniem, 

muszą być wystarczająco duże, aby nie mieściły się w kieszeni, muszą być lżejsze niż 0,5 kg i 

nie powodować zagrożenia w razie upuszczenia na stopę lub spadnięcia na inną część ciała. 


