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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) 

 

Pakiet 1) 

HALA NAMIOTOWA O WYMIARACH 15 X 25 X 3M Z PRZEZNACZENIEM 

CAŁOROCZNYM:  

 - szerokość hali: 15m 

 - długość hali: 25m 

 - wysokość ściany bocznej: 3m 

 - wysokość w kalenicy: 5.4m (kąt nachylenia dachu 18°) 

 - konstrukcja aluminiowa anodowana 

 - profil aluminiowy główny o przekroju nie mniejszym niż 169 x 97 x 3 

 - belki obwodowe aluminiowe o przekroju nie mniejszym niż 105 x 105 x 3 

 - łączniki stalowe ocynkowane 

 - konstrukcja hali skręcana za pomocą śrub 

 - kotwienie hali za pomocą kołków rozporowych lub szpil stalowych 

ocynkowanych  

 - poszycie wykonane z materiału PCV powlekanego, gramatura minimum 

650g/m2 posiadający atest trudnopalności wydany przez ITB 

- kolor poszycia: ecru („ekri”) 

 - frontowy bigiel oraz ściany boczne 3m x 5m (nie posiadające okien ani wejść) 

obszyte dookoła taśmą z rzepem o szerokości 100mm, rzep w kolorze poszycia namiotu, 

strona z haczykami przyszyta do poszycia hali namiotowej. 

(szczegółowy układ obszycia rzepem poszczególnych segmentów na rys. a) 

 - 4 okna wykonane z folii okiennej o wymiarze 1,25m x 1,45m 

 - 4 wejścia w postaci rozcięcia rozsuwanego w obie strony na rolkach (po 

jednym na obydwu bokach, 2 na boku frontowym)  

 - po dwa wywietrzniki na biglach  

 - gwarancja 36 miesięcy 

DODATKOWO PODŁOGA NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWO STALOWEJ: 

 - grubość deski min. 22mm 

 - profil stalowy o przekroju min. 50mm x 50mm x 2mm 
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Montaż: Na dowolnie wyznaczonym przez Zamawiającego wyprofilowanym i 

utwardzonym  terenie. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel Zamawiającego w 

montażu i demontażu hali namiotowej i podłogi. 

Pakiet 2) 

PODEST SCENICZNYNY WRAZ ZE SCHODKAMI (pojedynczy moduł o wymiarach 

100 cm x 200 cm) 

-  regulowana wysokość nóg 50-80 cm 

-  konstrukcja stalowo-aluminiowa 

-  wytrzymałość min 700 kg/ m2 

-  poszycie sklejka wodoodporna, antypoślizgowa 

-  konstrukcja podestu skręcana za pomocą śrub 

-  powierzchnia: 30 m2 

Montaż: Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel Zamawiającego w montażu i 

demontażu podestu scenicznego. 

 

Rys. a 

 
 

.................................., dnia ..........................                       .................................................. 
pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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