
            Zal Nr 5 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest montaŜ obsługa i demontaŜ widowni, ogrodzeń i reŜyserki, do 
spektaklu Bal Maskowy dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Czas realizacji zamówienia od podpisania 
umowy do 20 czerwca 2012.  
 
Szczegółowe warunki realizacji 
 
1. Dostawa, montaŜ, obsługa  i demontaŜ widowni na 3 000 miejsc o układzie zgodnym z Tabelą 

Techniczną - Zal Nr 6 do SIWZ: 
- szerokość max 90 m 
- zabezpieczenie toru ŜuŜlowego na czas montaŜu oraz murawy pod konstrukcją, bez folii 
- konstrukcja  musi być zabezpieczona barierkami gwarantującymi bezpieczeństwo 

uŜytkowników, a zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych musi być zgodne z przepisami 
ppoŜ. 

- ciągi komunikacyjne powinny być poprowadzone  z wejściami na sektory 
- przed pierwszym rzędem montaŜ chodnika umoŜliwiającego dojście i komunikację przed 

widownią (szerokość 3 m, wysokość od 20 do 40 cm, ew. stopień pośredni) 
- wytłumienie dróg komunikacyjnych na trybunie 
- dostarczenie projektu i obliczeń statycznych do akceptacji Zamawiającego przed 

rozpoczęciem montaŜu 
- montaŜ na  Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012 

- demontaŜ trybuny od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r. 
 
2. Dostawa, montaŜ, obsługa  i demontaŜ reŜyserki z wydzielonymi trzema poziomami do 

realizacji oświetlenia, dźwięku i reŜyserii widowiska zgodnie z Tabelą Techniczną - Zal Nr 6.1 
do SIWZ: 
- konstrukcja wolnostojąca o wymiarach :szerokość 15m, głębokość 9m, wysokość 11m 
- konstrukcja balastowana, zabezpieczona dachem i trzema ścianami bocznymi  
- pion komunikacyjny wykonany za schodów aluminiowych 
- zabezpieczenie toru ŜuŜlowego na czas montaŜu oraz murawy pod konstrukcją, bez folii 
- dostarczenie projektu i obliczeń statycznych do akceptacji Zamawiającego przed 

rozpoczęciem montaŜu 
- montaŜ na  Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012 
-    demontaŜ reŜyserki od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r. 

 
3. Dostawa, montaŜ, obsługa  i demontaŜ ogrodzeń: 

- 400 m ogrodzeń dla celów zabezpieczenia zaplecza widowiska 
-    200 m ogrodzeń przeciwtłumowych dla wyznaczenia dróg ewakuacji z trybuny 
-  montaŜ na  Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 28.05.2012 do 09.06.2012 
- demontaŜ ogrodzeń od zakończenia ostatniego spektaklu (17.06.2012) do 20.06.2012 r. 

 
4. Wykonawca musi zabezpieczyć konieczne środki transportu do wykonania zamówienia. 


