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Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)

„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie
wraz z jego otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020”.

Część I– „Dostawa i montaż sceny wraz z zadaszeniem do Muzeum
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”
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Dostawa i montaż
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Muzeum im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w
Kętrzynie

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę z transportem i rozładunkiem na miejscu sceny
o parametrach:
- powierzchnia sceny: ok. 30 m2 z zadaszeniem o parametrach 6,5 m x 5,5 m
wysokość min. 4 m,
- podesty sceniczne w ilości 15 sztuk o konstrukcji aluminiowej o wymiarach
nie mniejszych niż 1000 x 2000 mm w systemie łączenia zapewniającym
trwałość i stabilność konstrukcji,
- pokrycie podestów scenicznych wykonane ze sklejki o grubości minimum 18
mm, antypoślizgowe, trwale mocowane do podestów, wodoodporne, trudno
zapalne.
- podesty winny umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej
rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo,
- nogi teleskopowe o płynnej regulacji w zakresie od 60 cm do 100 cm,
umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach
zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu,
gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania
podestu,
- wytrzymałość: min. 500 kg/m2 (5 kN/m2) bez konieczności montażu
dodatkowych stężeń,
- schody (1 szt.) modułowe czterostopniowe, z podestem wodoodpornym
o powierzchni antypoślizgowej.
2) dostawę z transportem i rozładunkiem na miejscu zadaszenia
osłaniającego scenę o parametrach:
- konstrukcja kwadratowej ramy nośnej (obwiednia) o wymiarach 6,5 m x 5,5 m
wysokość 4 m zawieszona na 4 słupach nośnych. Obwiednia wykonana z lekkich
słupów aluminiowych QUADROSYSTEM do sceny 6x5 m z kratownic
aluminiowych o przekroju trójkąta, o średnicy nie mniej niż 50 mm i grubości
ścianki 3 mm oraz o wysokości min. 3,6 metrów,
- łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw.
„szybkozłączy”,
- dach o konstrukcji dwuspadowej z pokryciem wodoszczelnym wykonanym
z materiału PCV w kolorze do ustalenia z Zamawiającym i posiadającym atest
trudnozapalności,
komplet siatek na horyzont i boki sceny w kolorze do ustalenia
z Zamawiającym posiadające atest trudnozapalności zapewniające ochronę
sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz) z możliwością
wejścia na scenę z boku,
- scena z zadaszeniem stanowi komplet i posiada wszystkie niezbędne elementy
(liny, odciągi, pasy, zawiesia), które są potrzebne do jej bezpiecznej eksploatacji.
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Scena z zadaszeniem musi posiadać wymagane polskim i europejskim
prawem atesty/ świadectwo potwierdzające parametry
wytrzymałościowe konstrukcji i certyfikaty.

1. Wskazane w OPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć jako
określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Oznacza to, że zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych
parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar równoważny).
2. W przypadku gdy w OPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
4. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać deklarację CE;
2) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz posiadają niezbędne
certyfikaty bezpieczeństwa;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.
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