Załącznik nr 4 do SIWZ

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania opisu rozwiązań technicznych i
wizualizacji stanowisk opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
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Jako element oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć krótki opis rozwiązań
technicznych każdego ze stanowisk opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Celem opisu jest przedstawienie
Zamawiającemu kluczowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które będą
zastosowane w oferowanych stanowiskach i mają przełożenie na budowę
stanowiska, funkcjonalność, przekaz edukacyjny, jakość doświadczenia
zwiedzającego i bezpieczeństwo, trwałość oraz cechy eksploatacyjne i serwisowe.
Opis techniczny dla każdego stanowiska nie powinien przekraczać 1500 znaków z
odstępami. Wyjątkiem są stanowiska o bardzo złożonej budowie lub wykorzystujące
złożone systemy techniczne (np. uzdatnianie wody), w przypadku których opis może
być tak rozszerzany, by w pełni prezentował proponowane rozwiązania.
Zagadnienia, do których należy się odnieść w opisie każdego stanowiska:
1.
Sposób prezentacji zjawiska lub obiektu, na przykład: zjawisko zachodzi w
sposób w pełni naturalny i rzeczywisty; zjawisko rzeczywiste, ale w innej
skali niż w naturze; zjawisko wspomagane (i opis sposobu wspomagania);
symulacja zjawiska lub czynności (i opis rodzaju symulacji); prezentacja
fizycznego obiektu lub mechanizmu; prezentacja komputerowa; makieta,
diorama, model (jakiego rodzaju, jakiej skali?); obiekt naturalny; artefakt
(dzieło człowieka - obiekt autentyczny); kopia artefaktu lub obiektu
naturalnego; instalacja scenograficzna; inne (jakie?).
2.
Stanowisko jako obiekt techniczny - charakter techniczny urządzenia, na
przykład: urządzenie mechaniczne; elektryczne; elektroniczne ;
multimedialne; z elementami lub bez elementów ruchomych; napędzane;
wykorzystujące elementy sterowania i automatyki (jakie?); wykorzystujące
wodę lub inne medium ciekłe, stałe, gazowe; inny (jaki).
3.
Sposób realizacji i rodzaj kluczowych podzespołów lub modułów
technicznych albo systemów funkcjonalnych, między innymi: rodzaj
zasilania; rodzaj napędu; sposób sterowania; sposób dokonywania
pomiaru wyników; sposób prezentacji wyników; rozwiązanie interfejsu
zwiedzającego; inne (jakie).
4.
Podstawowe materiały konstrukcyjne, np. materiał ramy, materiał obudowy,
materiał głównej części funkcjonalnej, główny materiał budowy scenografii,
materiał innych części charakterystycznych dla stanowiska.
Jeśli dane stanowisko w toku projektowaniu i/lub produkcji będzie podlegało
prototypowaniu, którego celem ma być wyłonienie docelowych rozwiązań w zakresie
podlegającym powyższemu opisowi technicznemu, wówczas należy taką informację
zawrzeć w opisie, podając planowany zakres prototypowania i ewentualne
rozwiązania alternatywne, które mogą zostaną wdrożone w sytuacji
niesatysfakcjonujących wyników prototypowania rozwiązania pierwotnego.
Jako element oferty Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wizualizacje i
plan wskazanej grupy eksponatów. Celem wizualizacji i planu grupy eksponatów jest
przedstawienie Zamawiającemu próbki kluczowych rozwiązań wzorniczych i
aranżacyjnych, reprezentatywnych dla całości przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostarczy wizualizacje i plan grupy eksponatów składające się
następujących elementów:

1.

indywidualne wizualizacje 3D 18 eksponatów (każdego osobno), ze
zbliżeniami na interfejsy tych eksponatów pozwalającymi na analizę
głównych elementów każdego interfejsu. Eksponaty te należą do dwóch
sąsiadujących ze sobą grup tematycznych:
Grupa 1.7: Projektowanie i budowa statków:
1.7.1. Stocznia
1.7.2. Historia jednego statku
1.7.3. Projektanci statków
1.7.4. Mali projektanci
1.7.5. Ile potrzeb – tyle statków!
1.7.6. Czy woda przetnie stal?
1.7.7. Prześwietlenie kadłuba
1.7.8. Ile kadłubów? Jaki kształt?
1.7.9. W warsztacie szkutnika
1.7.10. Wodowanie w… szelkach?
1.7.11. Chrzest statku
Grupa 1.8: Port
1.8.1. Port – złożony organizm i brama na świat
1.8.2. Suwnica
1.8.3. Jak załadować ciężar na statek?
1.8.4. Zachowaj równowagę!
1.8.5. Ile towaru przewozi statek?
1.8.6. Cumujemy!
1.8.7. Maszt

2.

3.

Wizualizacje obszaru wystawy, na którym rozmieszczonych jest powyższych
18 eksponatów należących do dwóch sąsiadujących grup tematycznych,
wraz z towarzyszącą im scenografią i elementami systemu informacji
wizualnej. Wizualizacje mają prezentować fragment wystawy z dwóch
różnych ujęć, z perspektywy stojącej osoby dorosłej. Należy tak dobrać
ujęcia, by na wizualizacjach widocznych było jednocześnie jak najwięcej
eksponatów.
Rzut poziomy (floorplan) powyższych dwóch grup tematycznych
składających się łącznie z 18 eksponatów i elementów scenograficznych z
zachowaniem skali wszystkich odwzorowanych elementów. Na rzucie mają
zostać uwidocznione kształty (obrysy) eksponatów i elementów
scenograficznych. Wszystkie obiekty widoczne na rzucie oraz przejścia
komunikacyjne pomiędzy nimi mają być zwymiarowane.

