
Dostawa trybun mobilnych na poziom 0 TAURON Arena Kraków  
Załącznik 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1 / 3 
 

Załącznik 1 do SIWZ 

Uwaga: komentarze wpisane kursywą stanowią instrukcje dotyczące przygotowania dokumentu po 
wyłonieniu oferty najkorzystniejszej. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Część 2: dostawa trybun mobilnych z wycięciami na wyjścia ewakuacyjne na 

poziom 0 (płyty) 
1. Opis ogólny i cel realizacji zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż trybun mobilnych z wycięciami na wyjścia 
ewakuacyjne na poziomie 0 areny głównej TAURON Areny Kraków. 

2) Dostarczane trybuny mają zastąpić obecnie użytkowane trybuny oznaczone jako trybuny mobilne TM7 
i TM9. Zamawiający dopuszcza także możliwość wymiany lub przebudowy konstrukcji sąsiadującej 
trybuny TM8 (bez zmiany układu siedzeń i schodów) w celu stworzenia nowego układu trybun, pod 
warunkiem zachowania minimalnego prześwitu wyjść ewakuacyjnych (szerokości i wysokości wyjść).  

3) Celem zamówienia jest umożliwienie zapewnienia miejsc siedzących na części trybun wskazanych w 
punkcie 2 w sytuacji, gdy publiczność przebywa na płycie areny głównej TAURON Areny Kraków (z 
zachowaniem przejść do wyjść ewakuacyjnych w ścianie za trybunami TM7 i TM9). 

4) Zamawiający wymaga zapewnienia aby trybuny funkcjonowały w pięciu scenariuszach: 

a) scenariusz „A”: w całości rozłożone (wyjścia ewakuacyjne zasłonięte), 

b) scenariusz „B”: częściowo rozłożone – z wyjątkiem czterech przednich rzędów (wyjścia 
ewakuacyjne zasłonięte), 

c) scenariusz „C”: częściowo rozłożone w zakresie zapewniającym przejścia do wyjść ewakuacyjnych 
o wysokości minimum 2,2 m i o maksymalnej szerokości. Wymagana minimalna szerokość 
przejścia w najwęższym miejscu pod trybuną TM7 wynosi 4 m, a pod trybuną TM9 4,2 m, 
Oferowana minimalna szerokość przejścia w najwęższym miejscu pod trybuną TM7 wynosi ………, 
a pod trybuną TM9 ………. 

Uwaga: zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

d) scenariusz „D”: częściowo rozłożone w zakresie zapewniającym przejścia do wyjść ewakuacyjnych 
o wysokości minimum 2,2 m i o szerokościach w najwęższym miejscu odpowiadających szerokości 
poszczególnych dróg ewakuacyjnych (drzwi za trybunami TM7 oraz TM9), 

e) scenariusz „E”: brak trybuny TM7 i TM9 z drożnymi wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na 
poziomie płyty. 

Pomiar szerokości wyjścia ewakuacyjnego – zgodnie z § 242 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (do pomiaru będą uwzględniane wyłącznie przejścia o 
wymaganej wysokości oraz o szerokości pojedynczego przejścia minimum 0,9 m). 

5) Wymagana minimalna liczba krzesełek na trybunach w scenariuszu A – nie mniej niż – dla trybuny 
TM7 – 174, dla trybuny TM9 - 163. Wymagana minimalna liczna krzesełek na trybunach TM7, TM8 i 
TM9 w scenariuszach „A”, „C” i „D” łącznie to 748. Oferowana minimalna liczba krzesełek na 
trybunach to: 

- w scenariuszu „A” dla trybuny TM7 ………, dla trybuny TM9 ………; 

- w scenariuszu „C” dla trybuny TM7 ………, dla trybuny TM8 ………, dla trybuny TM9 ………; 

- w scenariuszu „D” dla trybuny TM7 ………, dla trybuny TM8 ………, dla trybuny TM9 ………. 

Uwaga: zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

6) Wykonawcą TAURON Arena Kraków było konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona 
Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy S.A., Asseco Poland S.A. TAURON Arena Kraków objęta jest 
8-letnią gwarancją i rękojmią, która trwa do 25.05.2022 r., co Wykonawca musi uwzględnić w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

2. Podstawowe wymagania funkcjonalne 
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1) Zamawiający wyklucza zastosowanie trybun wymagających całkowitego demontażu. Maksymalny 
wymagany czas montażu trybuny przez 2 ludzi bez użycia narzędzi specjalistycznych (innych niż 
wkrętarka itp.), dysponujących wózkiem widłowym: 4 godziny. Oferowany maksymalny czas montażu 
trybuny przez 2 ludzi bez użycia narzędzi specjalistycznych (innych niż wkrętarka itp.), dysponujących 
wózkiem widłowym: …………… Czas demontażu w tych samych warunkach nie może być dłuższy niż 
czas montażu. 

Uwaga: zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2) Trybuny muszą być dopasowane do sąsiadujących trybun. Wszelkie przerwy między trybunami muszą 
być zaślepione. Wysokość poszczególnych rzędów powinna być identyczna jak w obecnie 
funkcjonującej trybunie TM8. Dolna krawędź trybun w scenariuszach A i B powinna tworzyć ciąg z 
dolnymi krawędziami sąsiadujących trybun (linię łamaną wokół płyty areny głównej).  

3) Trybuna TM7 musi być możliwa do wywiezienia w całości z areny. Trybuna TM 9 musi być możliwa do 
wywiezienia w całości z areny lub do wywiezienia w części, podczas gdy pozostała część jest zwinięta 
harmonijkowo pod ścianą areny głównej. Trybuny muszą być możliwe do magazynowania w stanie 
złożonym. Rozmiar najmniejszego przejścia, przez które trybuny będą wywożone z areny głównej 
trybuny: 4 m x 4 m. W scenariuszach C i D Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na 
składowaniu złożonych w harmonijkę elementów trybun TM7 lub TM9 przed trybuną TM8 (do 
wysokości najniższego w tym układzie rzędu trybuny TM8).  

4) Trybuny mogą być podzielone na części (stosownie do scenariuszy ich używania).  

5) Wykonawca wraz z trybunami dostarczy odpowiednie urządzenie (wózek) umożliwiające ich transport 
na terenie obiektu (bez konieczności ręcznego przenoszenia trybun na urządzenie) lub wyposaży 
trybuny w elementy umożliwiające mobilność poszczególnych jej elementów (np. kółka skrętne), 
chyba że transport będzie możliwy z użyciem wózka widłowego o udźwigu do 2,5 t. Trybuna ma być 
stabilna i całkowicie nieruchoma po jej zamontowaniu (systemy blokowania/bazowania, podpory, 
stopy itp.). 

6) Każda trybuna ma mieć dobraną ilość punktów podparcia oraz muszą one być o łącznej powierzchni 
wynikającej z obliczeń konstrukcyjnych potwierdzonych przez projektanta posiadającego stosowne 
uprawnienia budowlane (zgodnie z Prawem budowlanym).  

7) Wykonawca wraz z trybunami dostarczy odpowiednie zabezpieczenia (barierki), które mają być 
możliwe do zamontowania na krawędziach trybun. Wykonawca dostarczy także barierki do trybuny 
TM8 (nawet w przypadku braku przebudowy jej konstrukcji) w przypadku przewidzenia nowych 
układów jej rozłożenia w scenariuszach C i D oraz ewentualnej wymiany istniejących barierek (trybuna 
ta obecnie wyposażona jest w barierki montowane tylko przed czwartym rzędem oraz barierki 
boczne). 

8) Należy przewidzieć przejścia (schody) na trybunach oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z odpowiednimi 
przepisami ppoż. 

9) Zaproponowane rozwiązanie winno być zgodne z opinią projektanta hali stanowiącą załącznik do 
niniejszego OPZ. W przypadku zmiany lub różnic w odniesieniu do tej opinii zaproponowane 
rozwiązanie winno być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.  

 

3. Wymagania techniczne 

1) Konstrukcja trybun: 

a) wykonana z rur stalowych i kształtowników półotwartych spawanych metodą MAG i skręconych 
śrubami, 

b) wysokość poziomów (zestopniowanie) identyczne jak w trybunach sąsiadujących, 

c) malowana w technologii proszkowej w kolorze RAL7045 wymagana reakcja na ogień zgodnie z 
normą PN-EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji A2-s1, d0, 

d) wysokość poziomów (zestopniowanie) dostosowane do linii widzenia i nawiązujące do stopni 
trybun sąsiadujących, 

e) wymagana wytrzymałość na obciążenie zgodnie z normą EN-13200, klasa wytrzymałości min. C5 
5kN, 
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f) podesty pokryte sklejką antypoślizgową w kolorze szarym, wymagana reakcja na ogień zgodnie z 
normą PN-EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji Bfl s1, d0, 

g) ewentualne szczeliny w trybunach jak i pomiędzy nimi muszą być zasłaniane zaślepkami. 

2) Krzesełka (zarówno na trybunach, jak i montowane przy ścianie): 

a) krzesełka składane (siedzenie podnoszące się do pionu równolegle do oparcia), 

b) kształt zbliżony do obecnie zamontowanych (firmy Best Sport typu BSP7 - podstawowe), rozmiar 
krzesełek nie może odbiegać o więcej niż 2 cm od rozmiaru obecnych, 

c) materiał oraz kolor zgodny z Instrukcja użytkowania i eksploatacji istniejących trybun stanowiących 
załącznik to OPZ. 

3) Barierki trybun: 

a) wymagane w każdym scenariuszu przed najniższym dolnym rzędem trybuny (nie dotyczy rzędu 
pierwszego) oraz przy każdym z boków (dla każdego scenariusza z uwzględnieniem niezależnie 
lewej i prawej strony (sugestia – każda barierka do danego rzędu montowana osobno), 

b) Wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie. Sugerowana 
wysokość minimum 110 cm, 

c) wykonane z profili rurowych o średnicach dobranych wg projektu technologicznego przez 
uprawnionego konstruktora, 

d) malowana w technologii proszkowej w kolorze RAL7045 wymagana reakcja na ogień zgodnie z 
normą PN-EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji A2-s1, d0, 

e) poprzeczki poziome. 

 

4. Inne wymagania dot. trybun 

1. Trybuny muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. 

2. Trybuny muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13200 oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

3. Trybuny muszą posiadać obliczenia wytrzymałościowe (konstrukcyjne) podpisane przez 
uprawnionego projektanta konstruktora zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.  

4. Trybuny muszą posiadać certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną 
dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagania prawem 
przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy.  

5. Trybuny muszą być wykonane w wysokim standardzie wykończenia – nie mogą posiadać 
zarysowań, nierównych mocowań, nierówności na powierzchni krzesełek, nierównomiernego 
pokrycia farbą itp. 

 

Wykaz załączników 

1) Wymiary obecnych trybun TM7–TM9 i przejść ewakuacyjnych 

2) Dokumentacja istniejących trybun 

3) Opinia projektanta TAURON Areny Kraków  

4) Szczegółowa dokumentacja techniczna obecnej trybuny TM8 

 


