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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac montażowych trybun przy organizacji imprez w 
TAURON Arena Kraków w następującym zakresie: 

 dla trybun demontowalnych (15- i 10-rzędowych) usługi montażu i demontażu trybun oraz adaptacji 
czterech pierwszych rzędów danej trybuny; 

 dla trybun mobilnych (teleskopowych) (15- i 10-rzędowych) usługi adaptacji czterech pierwszych 
rzędów danej trybuny i przystosowania danej trybuny. 

2. Szczegółowy opis usług 

a) Usługa montażu polega na: 

 montażu pełnej konstrukcji wraz z blatami/podestami, krzesełkami i stolikami, z uwzględnieniem 
wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek lub  

 montażu niepełnej konstrukcji (tj. bez czterech pierwszych rzędów) wraz z blatami/podestami, 
krzesełkami bądź stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek oraz 
montaż barierek przednich.  

W obu wypadkach należy wykonać ewentualny demontaż barierek bocznych bądź zaślepek na 
trybunie sąsiadującej z trybuną aktualnie montowaną, a także pobranie wszelkich materiałów 
konstrukcji, barierek, krzesełek z wskazanego miejsca/magazynu znajdującego się w odległości do 
100 m na paletach (palety na wyposażeniu zamawiającego). 

b) Usługa demontażu polega na: 

 demontażu pełnej konstrukcji wraz z blatami/podestami, krzesełkami bądź stolikami, z 
uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek lub 

 demontażu niepełnej konstrukcji (tj. bez czterech pierwszych rzędów) wraz z blatami/podestami, 
krzesełkami bądź stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek oraz 
demontaż barierek przednich.  

W obu wypadkach należy wykonać ewentualny montaż barierek bocznych bądź zaślepek na trybunie 
sąsiadującej z trybuną aktualnie demontowaną, a także zdanie wszelkich materiałów konstrukcji, 
barierek, krzesełek do wskazanego miejsca/magazynu znajdującego się w odległości do 100 m na 
paletach (palety na wyposażeniu zamawiającego). 

c) Usługa adaptacji czterech pierwszych rzędów trybuny polega na: 

 demontażu (zsunięciu) czterech pierwszych rzędów trybuny przy założeniu iż trybuna w momencie 
rozpoczęcia adaptacji jest zmontowana całkowicie (posiada pełną ilość rzędów) z uwzględnieniem 
adaptacji wszelkich bocznych i przednich barierek oraz zaślepek na tym odcinku lub 

 montażu (zsunięciu) czterech pierwszych rzędów trybuny przy założeniu iż trybuna w momencie 
rozpoczęcia adaptacji jest w stanie bez czterech pierwszych rzędów i jej końcowy stan ma wynosić 
pełną ilość rzędów z uwzględnieniem adaptacji wszelkich bocznych i przednich barierek oraz 
zaślepek na tym odcinku. 

d) Usługa przystosowania trybuny polega na: 

 montażu lub demontażu trybuny mobilnej obsługiwanej przy pomocy pilota (część trybun) bądź 
wózków (część trybun) wraz z montażem bądź demontażem zaślepek zabezpieczających 
połączenia trybun lub barierek bocznych na każdej z wskazanych trybun lub 

 montażu bądź demontażu zaślepek zabezpieczających połączenia trybun demontowalnych lub 
barierek bocznych na każdej z wskazanych trybun demontowalnych – dla trybun nieobjętych żadną 
z wyżej wymienionych usług. 

3. Warunki realizacji usług 

Usługa będzie wykonywana przed każdą wskazaną przez Zamawiającego imprezą. Prace należy 
wykonywać zgodnie z planem montażowym przekazanym każdorazowo przez Zamawiającego zarówno 
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w dniach poprzedzających imprezy i dniach imprezowych. Podczas wykonywania zlecenia należy 
uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego. 

4. Informacje o trybunach  

Wykonawcą systemu trybun w TAURON Arena Kraków była firma Best Sport Pro, ul. Grunwaldzka 5, 34-
300 Żywiec. 

Zestawienie ilościowe trybun objętych zamówieniem: 

 trybuny demontowalne: 

 trybuny 15-rzędowe – 4 sztuki, 

 trybuny 10-rzędowe – 4 sztuki, 

 trybuny mobilne: 

 trybuny 15-rzędowe – 9 sztuk, 

 trybuny 10-rzędowe – 12 sztuk. 

Instrukcja użytkowania i eksploatacji trybun stanowi załącznik do niniejszego opisu. 


