
Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuspadowej estrady mobilnej 10x6x min 6,1m dla 
Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11, w tym 
plandek PCV na górę zadaszenia oraz na dół estrady, siatek na tył oraz boki sceny, słupy z 
kratownicy – 4 sztuki, wiatromierz, agregat, podwozie, barierki ochronne na boki i tył sceny, 
schody przegubowe – 2 komplety, części zamienne, osie tandem – 2 sztuki.

2. Szczegółowe zestawienie estrady mobilnej oraz jej granicznych parametrów technicznych:
 Rama przyczepy zbudowana  z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, całość

ustawiona i wypoziomowana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie 
(piaskowana i malowana).

 Podest sceniczny składa się z trzech części – jednej stałej mocowanej bezpośrednio do
ramy i dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana z profili aluminiowych 
pokrytych płytą antypoślizgową, wodoodporną, atestowaną.

 Dach przyczepy o kształcie dwuspadowym, składa się z trzech części – jednej stałej i
dwóch ruchomych 

 Horyzont oraz ściany boczne zakryte są siatką kotarową (przepuszczającą powietrze) w
kolorze czarnym. Przewidziane  wejścia na scenę.

 Możliwość wykonania logo za pomocą naklejania profesjonalnej foli banerowej.
 Przyczepa wyposażona jest w schody z poręczą umożliwiające wejście na scenę (2 szt.)

oraz barierki zabezpieczające boki i tył podestu.
 Przyczepa dwuosiowa, posiadająca hamulec najazdowy.
 plandeka PCV na górę zadaszenia (kolor do uzgodnienia)
 plandeka PCV na dół estrady - tzw. maskownica (kolor do uzgodnienia)
 siatka na 2/3 boków sceny (kolor czarny)
 słupy z kratownicy 250-Q – 4 szt.
 elektryczno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu
 elektryczno-hydrauliczny sposób poziomowania podłogi
 wiatromierz
 agregat
 podwozie - piaskowane i malowane
 barierki ochronne na boki i tył sceny
 schody przegubowe - 2 kpl.
 Powierzchnia sceny ma winna wynosić 60 m2 natomiast masa całkowita (bez akcesoriów)

3500 kg. Ponadto jako części zamienne należy dodać dwie osie tandem.
3. Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji własnych dostarczanego sprzętu.
4. Wymagana estrada wraz ze wszystkimi elementami powinna być fabrycznie nowa, z roku nie 

starszego niż 2022.


