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Postępowanie nr BZP.272.2.2021.JS 

Załącznik nr 6.1 do SWZ 

 

 

OŚRODEK EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ UWr w BIAŁKOWIE 

STANOWISKO EDUKACYJNE „ROBOTYKA” 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację i 

uruchomienie kompletnego stanowiska edukacyjnego „Robotyka” w pracowni 

dydaktyczno-eksperymentalnej „Eksploratorium” Ośrodka Edukacji Astronomicznej 

Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (dalej OEA). Celem Zamawiającego jest uzyskanie 

dla OEA kompletnego i gotowego do użytkowania (w formule „pod klucz”) stanowiska 

edukacyjnego. 

 

Stanowisko edukacyjne “Robotyka” przeznaczone jest do prowadzenia edukacji w 

zakresie przedmiotowym szeroko rozumianej robotyki, za szczególnym uwzględnieniem 

budowy systemów sterowania, kontroli i pomiarów w oparciu o łatwo dostępne komponenty 

elektroniczne oraz komputery. Działania edukacyjne będą realizowane poprzez 

demonstracje wykonywane przez animatorów (osoby oprowadzające) oraz poprzez 

samodzielnie wykonywane eksperymentów przez zwiedzających (widzów).  

Stanowisko musi umożliwiać wykonanie co najmniej następujących demonstracji: 

1. Sterowanie zdalne elementami wykonawczymi (silnik krokowy, silnik liniowy) 

połączonymi z elementami mechanicznymi wizualizującymi ich działanie; 

2. Pomiar zdalny podstawowych parametrów fizycznych środowiska (ciśnienie 

atmosferyczne, temperatura, poziom dźwięku itp.); 

3. Pomiar zdalny położenia/kąta obrotu elementów mechanicznych; 

4. Zdalne sterownie (załączanie) urządzeniami wysokoprądowymi (np. lampy 220 V); 

5. Obsługa kamery i akwizycja obrazów w świetle widzialnym i podczerwonym 

6. Obsługa modułu GPS (pomiar czasu i położenia); 

7. Sterownie zaawansowanym robotem (ramieniem roboczym z chwytakiem 

podciśnieniowym) wyposażonym dodatkowo w opcję powtarzania ruchów 

wskazanych przez użytkownika (uczenie poprzez przykład); 

8. Sterowanie w dwóch osiach dużym modelem radioteleskopu. 

 



 

  
 

 
Strona 2 z 8 

Projekt pn.: "Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
 

 
 

Stanowisko edukacyjne „Robotyka” będzie wykorzystywane głównie do prowadzenia 

edukacji grup młodzieży szkolnej liczących do około 20 osób, przy czym pokaz 

poszczególnych demonstracji będzie się odbywał pod kierunkiem i nadzorem animatora. 

Stanowisko musi być przystosowane do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 

Opis wymaganych funkcjonalności stanowiska „Robotyka”: 

 

1. Zamawiający wymaga, by budowa i funkcjonalność stanowiska ułatwiały edukację w 

zakresie sterowania i wykorzystania elementów pomiarowych i wykonawczych przy 

zastosowaniu prostych technik programowania. 

2. Stanowisko edukacyjne „Robotyka” powinno być zbudowane w formie samodzielnego 

modułu, przy czym w celu ułatwienie obserwacji pokazu przez większe grupy osób wszelkie 

istotne dla pokazów elementy stanowiska powinny być zainstalowane na dogodnej 

wysokości i wyraźnie widoczne (wybrane elementy również dostępne) dla obserwatorów. 

3. Zamawiający wymaga, by stanowisko wykorzystywało do realizacji demonstracji 

rozwiązania sprzętowe i programowe zgodne ze standardami Rospberry Pi 4, co ma na celu 

ułatwienie zwiedzającym wykonanie własnych zastosowań wskazanych rozwiązań i technik. 

Wykonawca powinien tak wybrać zastosowane rozwiązania sprzętowego, by zbudowanie 

własnego rozwiązania przez uczestnika demonstracji zainspirowanego prezentowanymi 

rozwiązaniami było jak najprostsze. 

4. Stanowisko edukacyjne „Robotyka” musi być wyposażone w co najmniej dwa 

monitory przeznaczone do prezentacji dla każdej demonstracji pogłębionego zestawu 

opisów, schematów i wyjaśnień demonstrowanych zagadnień. Zastosowane monitory muszą 

spełniać następujące minimalne wymagania: ekran o przekątnej co najmniej 40”, 

rozdzielczość sprzętowa 4K, matryca typu IPS, jasność wystarczająca do prezentacji treści w 

jasno oświetlonym pomieszczeniu, pokrycie antyodblaskowe matowe.  

5. Stanowisko edukacyjne „Robotyka” musi być wyposażone w wygodny stanowisko do 

wprowadzania kodu programów /programowania/, zawierające pulpit z dogodnie 

umieszczonym monitorem, klawiaturą i myszką, a także fotel operatora. Stanowisko do 

wprowadzania kodu musi umożliwiać wykorzystanie przez osoby od lat 10 do osób 

dorosłych. 

6. Oprócz monitorów wymienionych powyżej, Wykonawca wyposaży stanowisko 

edukacyjne „Robotyka” w monitory niezbędne do wykonania wszystkich demonstracji, przy 

czym do wielu demonstracji może być wykorzystywany ten sam monitor. Zastosowane 

monitory muszą spełniać następujące minimalne wymagania: rozdzielczość sprzętowa co 

najmniej HD, matryca typu IPS, jasność wystarczająca do prezentacji treści w jasno 

oświetlonym pomieszczeniu, pokrycie antyodblaskowe matowe.    

7. System komputerowy obsługujący stanowisko „Robotyka” musi zapewniać działanie i 

pełną funkcjonalność stanowiska oraz odświeżanie obrazów na ekranach co najmniej z 
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częstotliwością 60 Hz. Oprogramowanie i dane muszą być przechowywane na dysku SSD 

oraz zarchiwizowane na zewnętrznym nośniku danych.  

8. Zastosowany system operacyjny musi umożliwiać modyfikację, zmianę lub korektę 

prezentowanych treści multimedialnych przez Zamawiającego w ramach udzielonych licencji. 

9. Zastosowany system operacyjny musi umożliwiać z poziomu głównego ekranu wybór 

prezentowanej demonstracji, co musi powodować uruchomienie niezbędnych elementów 

stanowiska, składników oprogramowania i treści multimedialnych na ekranach. 

10. Włączenie i wyłączenie stanowiska musi być możliwe wyłącznie przez osobę 

upoważnioną. Osoby postronne (widzowie) nie mogą mieć możliwości jakiegokolwiek 

ingerowania w działanie systemu komputerowego stanowiska ani dostępu do wejść i wyjść 

komputera/komputerów (poza monitorami oraz zestawem elementów sterujących). 

11. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego stanowiska muszą 

być chronione i zasilane przez UPS zapewniający minimum 10 minut pracy stanowiska, a w 

szczególności chronić stanowisko przed skutkami krótkotrwałych zaników zasilania.   

12. Zamawiający wymaga, by stanowisko edukacyjne „Robotyka” umożliwiało aktywne 

przygotowywanie prostych programów sterujących elementami stanowiska przez osoby 

zwiedzające pod nadzorem animatora (przewodnika). Zamawiający wymaga, by do 

programowania ww. funkcjonalności stosowano prosty język programowania, wykorzystujący 

polecenia znakowe jak i zestaw symboli graficznych odpowiadających kilku określonym 

działaniom/pomiarom elementów stanowiska, które można układać w sekwencje 

odpowiadające sekwencjom działań odpowiednich elementów stanowiska.  

13. Zamawiający wymaga, by osoba programująca wg. własnego wyboru mogła: 

a) pisać w odpowiednim zintegrowanym środowisku programistycznym polecenia dla 

elementów stanowiska w zaimplementowanym języku programowania,   

oraz  

b) ustawiać w odpowiednim zintegrowanym środowisku programistycznym symbole 

graficzne odpowiadające określonym działaniom/pomiarom elementów stanowiska, przy 

czym w innym oknie musi pojawiać się pełen kod ciągu poleceń. 

Niezależnie od sposobu utworzenia ciągu poleceń, polecenia te muszą być natychmiast 

(lub w sekwencji na komendę) realizowane przez odpowiednie elementy 

wykonawcze/pomiarowe stanowiska.  

14. Zamawiający wymaga, by pełne środowisko programowe stanowiska mogło być łatwo 

(w miarę możliwości natychmiast) zainstalowane ponownie z zabezpieczonej kopii 

bezpieczeństwa po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej jakiegokolwiek składnika 

stanowiska.  

15. Zamawiający wymaga, by wszystkie elementy elektroniczne i mechanizmy 

wykonawcze stanowiska były widoczne dla użytkownika w celu łatwego omówienia 

elementów składowych i zasad łączenia.  

16. Zamawiający wymaga, by elementy stanowiska były niedostępne dla zwiedzających, 

z wyjątkiem: 
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a) wszelkiego rodzaju interfejsy użytkownika/operatora (monitory, klawiatury, 

manipulatory); 

b) modułu ramienia robota, do którego dostęp musi być udostępniany przez animatora 

(osobę prowadząca pokaz). Stanowisko ramienia robota musi być zabezpieczone przed 

możliwością powstania urazów w wyniku kontaktu widzów z pracującym robotem a 

jednocześnie umożliwiać obserwacje pracy ramienia.  

c)  modelu teleskopu, który ma stanowić atrakcyjny element stanowiska, lecz powinien 

być wykonany w sposób wykluczający możliwość przypadkowego uszkodzenia przez 

zwiedzających.  

17. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako modułu ramienia robota komercyjnie 

dostępnych, programowalnych rozwiązań (np. ramienia roboczego z chwytakiem 

podciśnieniowym, wyposażonego w opcję powtarzania ruchów wskazanych przez 

użytkownika, tzw. uczenie poprzez przykład), przy czym po stronie Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wybrania rozwiązania o odpowiedniej funkcjonalności, przystosowane do obsługi 

przez nieprzygotowane osoby i było odporne na przypadkowe uszkodzenia. 

18. Wymagane minimalne funkcjonalności ramienia robota: chwytak podciśnieniowy, 

nośność ramienia co najmniej 0.25 kg, liczba osi nie mniejsza niż 4 (obrót podstawy co 

najmniej w zakresie 270º, ruch dolnej części ramienia co najmniej w zakresie od 0 do 80º, 

róg górnej części ramienia co najmniej w zakresie od 10 do 90º), zasięg maksymalny co 

najmniej 30 cm, obrót chwytaka podciśnieniowego co najmniej 90º, chwytak podciśnieniowy 

o sile co najmniej 5 N, opcja uczenia poprzez przykład (handhold teaching). Podstawowe 

elementy konstrukcyjne ramienia robota muszą być wykonane z metalu.   

19. Jako model radioteleskopu Zamawiający wymaga model o wysokości co najmniej 

0.75 m, pozostający w dobrej proporcji do rozmiarów całego stanowiska oraz pomieszczenia 

„Eksploratorium”. Zamawiający wymaga, by model odzwierciedlał 30-m radioteleskop IRAM 

na Sierra Nevada, pomalowany zgodnie z oryginałem na biało. Model musi być trwały, 

całkowicie odporny na zmiany położenia czaszy pod wpływem naporu na elementy modelu 

(napędy nie mogą ulegać przy tym uszkodzeniu). 

20. Model radioteleskopu musi umożliwiać sterowany obrót anteny w azymucie oraz 

sterowane podnoszenie/opuszczanie anteny w wysokości.  

21. Model radioteleskopu oraz ramie robota wraz z niezbędnymi akcesoriami, np. 

przedmiotami do przenoszenia/podnoszenia muszą być zainstalowane na podstawach 

odpowiedniej wysokości, zintegrowanych ze stanowiskiem. Stanowisko ramienia robota musi 

być zabezpieczone przed możliwością powstania urazów w wyniku kontaktu widzów z 

pracującym robotem. 

22. Akwizycja obrazów w świetle widzialnym i podczerwonym musi być realizowana z 

zastosowaniem kamer wykonanych w standardzie przemysłowym.  

a) Kamera światła widzialnego musi dawać obraz barwny o rozdzielczości co najmniej 

HD.  
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b) Kamera termowizyjna musi spełniać co najmniej następujące wymagania minimalne: 

obraz wyjściowy o rozdzielczości co najmniej 640x480 px, matryca bolometryczna co 

najmniej 150x200 px, pasmo widma 8-14 m, zakres pomiarowy temperatury co 

najmniej od -10ºC do +100ºC, rozdzielczość termiczna 0.1ºC. 

23. Zamawiający wymaga, by stanowisko przystosowane było do codziennej eksploatacji; 

przewiduje się przeprowadzanie codziennie co najmniej 10 demonstracji stanowiska 

trwających po około 15 minut. 

24. Na etapie projektowania stanowiska Wykonawca może zaproponować wszelkie 

rozwiązania mogące podnieść walor edukacyjny, wygodę użytkowania, estetykę lub 

jakikolwiek inny aspekt stanowiska. Każda zmiana konstrukcji lub funkcjonalności stanowiska 

względem niniejszego OPZ musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Wysokość 

stanowiska musi pozostać mniejsza niż wysokość dostępnej przestrzeni przewidzianej na 

zainstalowanie stanowiska w „Eksploratorium”.  

25. Ostateczny projekt funkcjonalny oraz wzornictwo stanowiska muszą zostać 

uzgodnione z Zamawiającym oraz zostać przez niego zaakceptowane.  

 

 

Inne istotne wymagania: 

 

1. Stanowisko edukacyjne „Robotyka” ustawione zostanie w pracowni dydaktyczno-

eksperymentalnej „Eksploratorium” Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Białkowie, 

oznaczonej na projekcie numerem 0.17, zgodnie ze schematem 

„robotyka_lokalizacja.pdf”, będący integralną częścią niniejszego OPZ. 

2. Przewidywana przestrzeń ekspozycyjna dla stanowiska oraz dla uczestników pokazów 

ma szerokość 3 m i długość 3 m.  

3. Ciągi komunikacyjne w OEA w Białkowie są ograniczone w przekroju wielkością otworów 

drzwiowych oraz obejmują schody. Wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że 

elementy stanowiska „Robotyka” przewidziane do zainstalowania w pracowni 

dydaktyczno-eksperymentalnej mogą być przetransportowane przez te ciągi 

komunikacyjne. 

4. Stanowisko edukacyjne „Robotyka” musi zostać dostarczone, zainstalowane i 

uruchomione przez Wykonawcę jako system gotowy do użycia (w formule „pod klucz”), 

zawierający wszystkie niezbędne do działania i użytkowania składniki sprzętowe i 

programowe (w tym składniki nie wymienionymi explicite przez Zamawiającego w 

niniejszej specyfikacji). 

5. W przypadku, jeśli specyfikacja wymagań przygotowana przez Zamawiającego nie 

zawiera jakiegokolwiek elementu sprzętowego lub programowego stanowisko edukacyjne 

„Robotyka” lub też czynności, które wg. bona fide Wykonawcy są niezbędne dla 

uruchomienia stanowiska w OEA i prowadzenia w pełni funkcjonalnych pokazów 

dydaktycznych, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia tych elementów lub czynności 
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w swojej ofercie oraz wskazania ich. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek upewnienia 

się, że jego oferta na stanowisko edukacyjne „Robotyka” jest kompletna.  

6. Ostateczny projekt funkcjonalny oraz wzornictwo stanowiska muszą zostać uzgodnione z 

Zamawiającym oraz zostać przez niego zaakceptowane. Przed wykonaniem stanowiska 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla: ostatecznego 

projektu funkcjonalnego, projektu wyposażenia, projektu systemu oprogramowania wraz 

z wszystkimi funkcjonalnościami, wszystkich składników systemu oprogramowania, 

funkcjonalności oprogramowania. Wzornictwo przemysłowe, kolorystyka, rozmieszczenie 

prezentowanych elementów i urządzeń, forma i treść prezentowanych materiałów 

ilustracyjnych muszą być zharmonizowane i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. Elementy stanowiska edukacyjnego muszą być przystosowane pod względem resursu do 

wielokrotnego wykorzystania codziennie przez wiele lat.  Awaria któregokolwiek z 

modułów nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na działanie pozostałych modułów.  

8. Oferta na stanowisko edukacyjne „Robotyka” musi obejmować przeszkolenie personelu 

OEA w eksploatacji stanowiska w zakresie prowadzenia pokazów oraz rutynowych 

czynności obsługowych i konserwacyjnych. 

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na 

kompletne stanowisko edukacyjne „Robotyka”.  

10. W okresie gwarancji usunięcie awarii stanowiska edukacyjnego „Robotyka” (stawienie 

się serwisanta w miejscu użytkowania stanowiska i przystąpienie do niezwłocznego 

usunięcia awarii, lub przeprowadzenie naprawy on-line) skutkującej niemożliwością 

działania „Robotyka” powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od 

momentu zgłoszenia awarii (faksem lub pocztą elektroniczną).  W szczególnym 

przypadku, gdy usunięcie awarii nie będzie możliwe z przyczyn uzasadnionych pod 

względem technicznym lub technologicznym lub w związku z utrudnioną dostępnością 

niezbędnych do wykonania napraw materiałów termin ten może być wydłużony za 

obopólnym porozumieniem stron. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu 

naprawy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości określonej w §9 

umowy, chyba że Wykonawca zainstaluje w „Robotyce” identyczny funkcjonalnie 

sprawny składnik zastępczy na czas naprawy.  

11. W okresie gwarancji usunięcie awarii nieuniemożliwiających działania „Robotyki” 

powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 dni od momentu zgłoszenia awarii. W 

przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości określonej w §9 umowy, chyba że Wykonawca zainstaluje w „Robotyce” 

identyczny funkcjonalnie sprawny składnik zastępczy na czas usunięcia awarii. 

12.  

13. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nielimitowane i bezpłatne wsparcie techniczne 

i możliwość konsultacji poprzez telefon, komunikator internetowy i pocztę elektroniczną. 
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14. W przypadku braku możliwości zgłoszenia awarii przez Zamawiającego z powodu 

leżącego po stronie Wykonawcy, za moment zgłoszenia przyjmuje się moment pierwszej 

próby powiadomienia, wykonanej także przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. 

15. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ten sam składnik stanowiska edukacyjnego 

„Robotyka” ulegnie awarii po raz trzeci, Wykonawca wymieni go na nowy bez wad. 

16. W przypadku konieczności naprawy jakiegokolwiek składnika stanowiska edukacyjnego 

„Robotyka” poza siedzibą OEA w Białkowie w okresie gwarancyjnym, transport tegoż 

składnika z i do siedziby OEA jest obowiązkiem Wykonawcy i odbywa się na jego koszt.  

17. Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać stanowisko edukacyjne „Robotyka” tak, 

by zagwarantować możliwość zastosowania funkcjonalnie zgodnych części zamiennych 

przez okres co najmniej 10 lat. 

18. Dostarczone stanowisko edukacyjne „Robotyka” musi spełniać wszystkie wymagania 

przewidziane prawem obowiązującym na terenie Polski oraz Unii Europejskiej i posiadać 

wszystkie wymagane certyfikaty i uzgodnienia, w tym w zakresie bezpieczeństwa, 

ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.  

19. Dostarczone stanowisko edukacyjnego „Robotyka” musi być fabrycznie nowe. 

20. W skład stanowiska edukacyjnego „Robotyka” musi wchodzić zestaw wszystkich 

niezbędnych licencji dla wszystkich składników oprogramowania, przy czym licencje nie 

mogą być ograniczone czasowo. Wymiana jakiegokolwiek składnika sprzętowego 

stanowiska edukacyjno-demonstracyjnego „Robotyka” nie może powodować wygaśnięcia 

licencji. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że wszelkie rozwiązania sprzętowe i 

programowe zastosowane w stanowisku nie naruszają czyichkolwiek praw materialnych i 

własności intelektualnej.  
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Załącznik nr 1: 30-m radioteleskop IRAM na Sierra Nevada 
 

 
 


