
Błaszki: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym 

Numer ogłoszenia: 54798 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 28438 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Błaszkach, Lubanów 27, 98-235 Błaszki, woj. 

łódzkie, tel. 43 8292542, 43 8290948, faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury, dla której organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sceny z zadaszeniem 

dwuspadowym. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) SCENA o wymiarach 12m x 10m (120m²): a) 

Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z grubością sklejki min. 12mm w kolorze 

czarnym; podesty o wymiarach 2m x 1m; wysokość profilu blatu - min. 90mm; z systemem 

łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji; b) Nośność podestu musi wynosić 

nie mniej niż 500kg/m²; c) Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, 

wodoodporną, trwale mocowaną do podestów; d) Podesty umożliwiające różnorodne 

modelowanie kształty sceny, a jej rozmiar nie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo; e) 

Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego w kształcie kwadratowym o 

wymiarach min. 60mm x 60mm o płynnej regulacji w zakresie od min. 1m do 1,8m, 

umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na płaskim terenie, ale też w 

terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu 

wypoziomowania podestu; f) Podesty winny posiadać tzw. kanałek na wkładki umożliwiające 

mocowanie do sceny różnego rodzaju banerów, osłon, kotar, itp.; g) Konstrukcja podestów 

musi pozwalać na ich składowanie w stosie; h) Waga pojedynczego podestu - max. 30kg; i) 

Na froncie i bokach sceny (podestów) wymagana maskownica w kolorze czarnym o 

wymiarach dostosowanych do wysokości sceny (podestów). 2) ZADASZENIE 

DWUSPADOWE o wymiarach min. 12m x 10m x 8m: a) Kształt zadaszenia - dwuspadowy z 

odprowadzaniem wody na boki; b) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowego wykonana z 

kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i 

grubości ścianki min. 3mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach wewnętrznych 

min. 12m x 10m (do zakrycia sceny o wymiarach 12m x 10m); c) Konstrukcja zadaszenia 



uzupełniona dźwigarami i użebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie plandeki 

zadaszenia, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz zapobiegające 

gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów; d) Całość konstrukcji zadaszenia 

mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą 

wyciągarek łańcuchowych posiadających dopuszczenie techniczne (4 szt. o nośności 

przystosowanej do ciężaru konstrukcji); e) Zadaszenie dwuspadowe pokryte plandeką 

wykonaną z wodoszczelnego materiału PCV o gramaturze min. 650g/m², posiadającym atest 

na trudnopalność - kolor niebieski; f) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic 

aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości 

ścianki min. 3mm; g) Słupy nośne o wysokości min. 8m; powinny posiadać podstawy stalowe 

ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i 

bezpieczne użytkowanie zadaszenia; powinny posiadać elementy zawiasowe umożliwiające 

podnoszenie zmontowanych w poziomie słupów do pozycji pionowej; h) Łączenie kratownic 

aluminiowych całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu za pomocą tzw. 

szybkozłączy; i) Osłony boczne i tylna wykonane z materiału ażurowego (siatki) w kolorze 

czarnym, posiadające atest na trudnozapalność, przepuszczające powietrze, zapewniające 

ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi, z możliwością wejścia na scenę w 

lewym tylnym narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu zwyczajowego montażu 

schodów na scenie); koniecznie należy zachować pionowość osłon poprzez mocowanie u 

góry do kratownicy lub plandeki, a w dolnej części do krawędzi sceny (podestów); j) 

Możliwość zawieszenia na konstrukcji oświetlenia scenicznego o ciężarze min. 1000kg; k) 

Pasy odciągowe wraz z elementami mocującymi umożliwiające montaż odciągów zarówno w 

miękkim gruncie (trawnik, boisko, itp.), jak również w podłożu twardym (asfalt, beton, itp.). 

3) SCHODY I PORĘCZ OCHRONNE SCENY: a)Schody przegubowe (z poręczą) o 

szerokości min. 1m, o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena, tj. 

umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego; ze 

stopniami wodoodpornymi o powierzchni antypoślizgowej; b) Poręcze ochronne sceny 

(barierki) o wysokości 1,1m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do 

montażu z trzech stron sceny (tj. bez frontu i szerokości schodów), montaż za pomocą 

odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierek i całości 

konstrukcji zarówno w pionie i poziomie; 4) SKRZYDŁA DŹWIĘKOWE: Z prawej i lewej 

strony zadaszenia powinny znajdować się skrzydła dźwiękowe, w postaci dodatkowego słupa 

połączonego z zadaszeniem belką. Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych wykonana w tym 

samym systemie co zadaszenie. Możliwość podniesienia skrzydeł dźwiękowych na wysokość 

zadaszenia za pomocą wyciągarek łańcuchowych (2 szt. o nośności przystosowanej do 

ciężaru konstrukcji i nagłośnienia). Wysokość słupów taka sama jak słupy zadaszenia - min. 

8m. 5) WYMAGANIA DODATKOWE: a) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia 

winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 

osoby w czasie nie dłuższym niż 6 godz., przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia 

rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; b) Ze względów transportowych i 

magazynowych żaden z elementów składowych nie może być dłuższy niż 4m; c) 

Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i 

maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; d) Skrzynka narzędziowa winna 

być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; e) 

Gwarancja i serwis: okres gwarancji: min. 24 miesiące; czas reakcji serwisowej: max. 3 dni; 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części 

zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji; f) Dostawa przedmiotu 

zamówienia obejmuje transport do siedziby Centrum Kultury w Błaszkach, pokazowy montaż 

i demontaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi;.. 



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym 

jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 

działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Alspaw Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. 

wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169445,65 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 130097,10 

 Oferta z najniższą ceną: 130097,10 / Oferta z najwyższą ceną: 196046,01 

 Waluta: PLN. 

 
 


