Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla Części I
Część 1. Dostawa sceny mobilnej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi i rampą
oświetleniową .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sceny mobilnej wraz z dodatkowymi podestami scenicznymi 10 szt. i rampą oświetleniową.
Wymagania ogólne
 Dostarczony sprzęt powinien zawierać parametry nie gorsze od wskazanych w specyfikacji, musi być
fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu
(zapakowany).

Przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i
posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min. świadectwa homologacji dla przyczepy
specjalistycznej ze sceną mobilną.
 Wykonawca dostarczy atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji
podane przez producenta sceny mobilnej (obciążalność podestów i elementów nośnych dachu), i inne
niezbędne dokumenty w języku polskim tj. karta produktu, certyfikaty, deklaracja zgodności,
instrukcje obsługi każdego z dostarczanych sprzętów, karty gwarancyjne, itp.
 Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych, instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę
narzędziową wraz z zestawem narzędzi, klucz do kół, koła zapasowego 2 szt., gaśnice, trójkąt
ostrzegawczy,
 Wykonawca zapewnieni co najmniej dwuletni okres gwarancji jakości na wszystkie elementy
przedmiotu zamówienia w ramach której realizowany będzie bezpłatny dla Zamawiającego dwuletni
serwis gwarancyjny, a po upływie dwuletniego serwisu gwarancyjnego zapewnienia serwisu
pogwarancyjnego.
 Wykonawca zapewni dostawę własnym transportem oraz zapewni rozładunek i rozłożenie sceny
połączone ze szkoleniem dla 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.
 Zamawiający na etapie podpisania umowy z wyłonionym w trakcie postępowania Wykonawcą
oczekuje przedstawienia szczegółowego formularza asortymentowo cenowego określającego cenę
jednostkową brutto oraz wartość brutto poszczególnych elementów objętych dostawą. Formularz
asortymentowo – cenowy będzie stanowił załącznik do umowy.
Szczegółowy opis zamówienia
I. Scena mobilna
 konstrukcja sceny aluminiowa
 dach profilowany – łukowy
 dopuszczalne obciążenie dachu min. 300 kg na przednie i tylne skrzydło zadaszenia 1200 kg na część
środkową zadaszenia,

 dopuszcza się obciążenie dachu rozłożone równomiernie na cały dach łącznie 1200 kg.





dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania min. 65 km/h
wymiary sceny po rozłożeniu 6 m (głębokość) x 8 m (szerokość) x 5 m (wysokość)
wysokość od podłoża do sceny regulowana min.1m max. 1,5 m,
plandeka PCV na tył boki i środek sceny atestowana trudno-zapalna wytrzymała na rozdarcie,
sklejenie, rozciąganie, wpływ temperatury, o kolorze czarnym wraz z logo Gminy Biecz i Bieckiego
Centrum Kultury na bokach sceny (logotypy w formie plików graficznych zostaną przekazane
wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy) o ciężarze od minimum 600
gr/m2



dodatkowa plandeka PVC na tył sceny w kolorze czarnym (stosowana zamiennie z siatką)



siatka sceniczna trudno zapalna w kolorze czarnym z 3 stron sceny (pełne osiatkowanie powierzchni
bocznych) oraz front skrzydeł dźwiękowych



słupy z kratownicy 250-Q – 4 szt. z możliwością podwieszenia min. 50 kg na każdym ze słupów.



elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu








elektryczno –hydrauliczny sposób poziomowania podłogi
podwozie - piaskowane i malowane
barierki ochronne na boki i tył sceny dostosowane do wymiarów sceny.
schody stałe - 2 kpl.
powierzchnia sceny: ok 48 m2
podest sceniczny powinien składać się z trzech części jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i
dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana z profili aluminiowych .Podłoga antypoślizgowa,
wodoodporna, trudno zapalna, atestowana
 dopuszczalne obciążenie podłogi – min 500kg/m2 350 kg/m2
 scena musi posiadać skrzydła dźwiękowe boczne czyli dodatkowe słupy połączone przęsłem ze
słupami przednimi zadaszenia, dodatkowo wsparte przęsłem łączącym słupy tylnie zadaszenia,
służącymi do podwieszenia zestawów nagłośnienia po bokach sceny
 scena powinna być zabezpieczona pokrowcem/plandeką do magazynowania która na warunki
atmosferyczne podczas przechowywania na zewnątrz.
 czas montażu sceny max. 60 min, ilość pracowników do montażu max. 2 osoby.
II. Dodatkowe mobilne podesty sceniczne – 10 szt.
 podesty muszą być kompatybilne ze sceną mobilną
 konstrukcja obrzeży podestów oraz elementy łączeniowe powinny zapewniać szybkie i trwałe
połączenie poszczególnych podestów
 nogi z płynną regulacją
 rama podestu 1000x2000mm
 podesty wykonane z profili aluminiowych. Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, trudno zapalna,
atestowana
 waga podestu do 30 kg
 maksymalne obciążenie na jeden podest to 500kg/m2
III. Mobilna rampa oświetleniowa

 wykonana w quadro systemie





rampa o wymiarach 4m szerokości x 3m wysokości
max. udźwig 100 kg
regulowana wysokość
wykonana z aluminium

