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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie scenografii hybrydowego studia online 
w Sali S5 ICE Kraków, składającego się z trzech wyodrębnionych scen – sceny newsowej, sceny 
muzycznej, sceny talk-show. 
 
I. Funkcjonalny opis scen: 
 

 Scena newsowa powinna zostać zaprojektowana i wykonana w sposób odzwierciedlający 
współczesne potrzeby programów newsowych, w których oprócz prowadzących, istotnym 
elementem jest prezentacja treści graficznych np. wykresów i infografik, umożliwiająca 
prezentację materiałów filmowych, zdjęć i innych materiałów graficznych, należy uwzględnić 
możliwość prowadzenia programu news zarówno przez jednego jak i przez dwu prowadzących, 
w formie pełnych informacji news – wydanie główne, prowadzący na siedząco, lub krótkich 
informacji news – typu flash, prowadzący na stojąco, 

 Scena muzyczna powinna umożliwiać prezentacje niewielkich form muzycznych „na żywo”, 
przez zespoły muzyczne różnych stylów i gatunków muzycznych – muzyka klasyczna, 
kameralistyka, jazz, muzyka rozrywkowa, muzyka rockowa, i dlatego jej charakter powinien 
być uniwersalny. Scena musi umożliwiać prawidłowe oświetlenie muzyków na potrzeby 
programu TV, ale także zastosowanie oświetlenia efektowego, scenicznego. Scenografia sceny 
muzycznej powinna umożliwiać prezentację treści multimedialnych w czasie występów tzn. 
możliwości wyświetlenia wizualizacji, materiałów filmowych itp., 

 Scena talk-show powinna umożliwiać przeprowadzenie wywiadu, rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi z różnych grup społecznych i różnych funkcji publicznych – polityków, komentatorów 
życia publicznego, urzędników, sportowców i działaczy sportowych, aktorów, muzyków, 
celebrytów itp., a jej wystrój i możliwości aranżacyjne powinny umożliwiać dopasowanie do 
danego tematu pod względem estetycznym i atmosfery rozmowy, jej charakter powinien być 
uniwersalny, scena musi umożliwiać prawidłowe oświetlenie gości na potrzeby programu TV, 
ale także zastosowanie oświetlenia efektowego, scenicznego, scenografia sceny muzycznej 
powinna umożliwiać prezentację treści multimedialnych w czasie wywiadów tzn. możliwości 
wyświetlenia wizualizacji, materiałów filmowych itp., 

 
Cała scenografia studia, powinna być spójną całością umożliwiającą wyodrębnienie funkcjonalne, 
estetyczne i techniczno-realizacyjne trzech scen opisanych powyżej i umożliwiać realizację 
merytorycznych założeń koncepcyjnych dla przyszłej telewizji online wg. wybranej przez 
Zamawiającego koncepcji, tj. koncepcji TV autorstwa Maciej Sobociński, która stanowi załącznik do 
niniejszego OPZ. 
 
W wyniku realizacji zamówienia, Zamawiający oczekuje aby Wykonawcy wykorzystali możliwie 
najpełniej dostępną przestrzeń Sali S5 ICE Kraków, z uwzględnieniem konieczności dojścia, instalacji 
sprzętu i aparatury, przemieszczania się ludzi, zarówno prowadzących, gości, występujących, ale też 
obsługi technicznej i realizacyjnej – reżyser, operatorzy kamer, technicy oświetlenia itp. 
Za niezbędne Zamawiający uznaje taką organizację przestrzeni studia, w tym wydzielenie funkcjonalne 
trzech scen, która umożliwia prowadzenie programu live z jednej ze scen, a w tym samym czasie, 
możliwość aranżacji, ustawienia i przygotowania do wejścia live na innej ze scen, z oczywistym 
zachowaniem niezbędniej ciszy i porządku, w czasie programu live, dla przykładu: w czasie 
prowadzenia rozmowy talk show, na scenie muzycznej trwają przygotowania zespołu muzycznego do 
prezentacji krótkiej formy muzycznej, tuż po zakończeniu rozmowy na scenie talk show. 
 
Konieczne jest takie zaaranżowanie przestrzeni, które umożliwia dojście techniczne i wykonanie 
drobnych montaży, ustawień, interwencji technicznych na każdej ze scen w czasie nadawania 
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programu live na innej ze scen, w taki sposób, ażeby nie zakłócać programu live oraz z pominięciem 
ujęć kamer obsługujących wejście programu live. Zaproponowana organizacja przestrzeni technicznej 
powinna zapewniać optymalną obsługę układu przestrzeni dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi 
technicznej, w tym głównie operatorów, dróg technicznych i dojścia do poszczególnych scen, innych 
pomieszczeń w tym reżyserki i serwerowni, a także dróg ewakuacyjnych. 
 
 
Zamawiający udostępnia plany techniczne Sali S5 ICE Kraków niezbędne do projektowania w formatach 
.PDF i .DWG jako załączniki do OPZ. 
 
 
II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Projekt wykonawczy scenografii i światła 
2. Dostawa i montaż elementów scenografii i oświetlenia 

 
Podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić następujące uwarunkowania: 

1. Wykonawca zobowiązany jest w procesie projektowania, a następnie wykonawstwa do użycia 
i wkomponowania elementów ekranu LED (kabinety ledowe) będącego w posiadaniu przez 
Zamawiającego: 

a) oznaczenie producenta i modelu ekranu LED – Leyard LED MG 025 
b) ilość kabinetów LED – 128 szt., z możliwością aranżacji 4 niezależnych pól do wyświetlania 

treści, o dowolnych proporcjach, 
c) specyfikacja techniczna pojedynczego modułu ekranu LED stanowi załącznik do OPZ, 
d) podkonstrukcja wsporcza do ekranu LED zostanie zapewniona przez Zamawiającego na 

podstawie wybranego projektu scenografii. 
 

2. Wymagania i uwarunkowania techniczne w tym minimalne wymagania materiałowe 
scenografii: 

 
a) Podkonstrukcja ścian wykonana z profili stalowych z pokryciem antykorozyjnym, wykonana na 

podstawie rysunków technicznych i obliczeń nośnych konstrukcji, 
b) Ściany wykończone płytą MDF 18 mm lakierowaną lub płytą drewnopochodną podobnej klasy 

– wszystkie materiały muszą spełniać normy p.poż., 
c) Maksymalne obciążenie podłogi studia - 500kg na m2, 
d) Technologia wykonania dekoracji musi być stała, ale uwzględniać możliwość korekty w trakcie 

prób kamerowych; 
e) Wykonanie podłóg musi uwzględnić możliwość doprowadzenie i ukrycia okablowania; 
f) Podłoga wykonana ze sklejki 18 mm klasy 1-2, sklejonej klejami dedykowanymi; 
g) Elementy podwieszane wykonane z materiałów zatwierdzonych w projekcie obliczeniowym,  z 

podkonstrukcją aluminiową wykończoną tworzywami sztucznymi; 
h) Każdy element podwieszany zabezpieczony dodatkowymi zabezpieczeniem typu safety; 
i) Oświetlenie LED w pełnej gamie kolorystycznej RGB W, 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swoim projekcie, pod kątem całości 

funkcjonalnej i technicznej, pomieszczeń obsługowych dla studia telewizyjnego tj. reżyserki i 
serwerownii, które znajdują się w bezpośredniej bliskości studia, i stanowić z nim będą jedną 
całość. Oba pomieszczenia zostaną wyposażone przez Zamawiającego, i ich wyposażenie nie 
stanowi przedmiotu zamówienia, a jedynie Wykonawca musi je uwzględnić przy 
projektowaniu i wykonawstwie: 

 Reżyserka – pomieszczenie -2.36 

 Serwerownia – pomieszczenie -2.37 
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4. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu serwerowni znajduje się przyłącze elektryczne 
wraz z niezbędną rozdzielnią elektryczną, która obsługuje pomieszczenie studia. Przyłącze to 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoim projekcie jako główne źródło zasilania dla 
studia TV: 
a) oznaczenie pomieszczenia przyłącza energetycznego – serwerownia, pomieszczenie -2.37 
b) specyfikacja techniczna przyłącza energetycznego – 2x gniazdo trójfazowe, 32A 5P 400V, 

 
Ad. 1 Projekt wykonawczy scenografii i światła. 

Projekty mają być wykonane z uwzględnieniem potrzeb telewizyjnej realizacji wizji. 
 
Projekty wykonawcze mają uwzględniać: 

 Projekt scenografii – zawierający co najmniej: 
I. DOKUMENTY JAKOŚCIOWE (wszelkie niezbędne certyfikaty/atesty) 

II. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA:  

1. Rzut scenografii 

2. Rzut oświetlenia 

3. Rzut elektryki 

4. Rzut oraz przekrój podłogi 

5. Rzut oraz przekrój ścian 

6. Rzut oraz przekrój sufitów 

7. Rzut i aksonometria Strefy 1  

8. Rzut i aksonometria Strefy 2  

9. Rzut i aksonometria Strefy 3 

10. Rzut, aksonometria oraz przekrój mebli 

11. Wykaz urządzeń oświetleniowych (producent, model, ilość cena) 

12. Szczegółowe zestawienie materiałów wraz z cenami jednostkowymi i wartościami 

całkowitymi sporządzone z uwzględniłem podziału kosztowego wskazanego przez 

Zamawiającego (producent, model, ilość cena) 

 Projekt oświetlenia studyjnego – wizualizacje poszczególnych scen uwzględniające 
możliwe do uzyskania efekty i natężenia oświetlenia (np. wizualizacje z programu 
Wysiwig), 

 Projekt elektryczny instalacji zasilającej i sterującej oświetlenia studyjnego 

 Analiza statyczno-wytrzymałościowa przestrzennych konstrukcji ramowych wykonanych w 
technologii ślusarskiej 

 Projekt geometrii układu konstrukcji wsporczych oraz analiza jego stateczności  

 Modelu 3D dla modułu Robot do analizy wytrzymałościowej elementów ramowych 

 Rysunki wykonawcze konstrukcji wolnostojących wraz ze specyfikacją materiałową 

 Rysunki wykonawcze konstrukcji podwieszonych wraz ze specyfikacją materiałową 

 Projekt wykonawczy konstrukcji riggingu 

 Analiza wytrzymałościowa konstrukcji aluminiowych 

 Projekt geometrii wraz z analizą statyczną układów podwieszonych (ruszty) 

 Projekt scenografii musi uwzględniać wytyczne operatu pożarowego ICE Kraków, który 
zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy; w przypadku 
wprowadzenia odstępstw od operatu pożarowego należy zatwierdzić je u uprawnionego 
specjalisty ppoż., 

 
Ad. 2 Dostawa i montaż elementów scenografii 
Zakres zamówienia obejmie dostawę, instalację, montaż i uruchomienie wszystkich elementów 
scenografii wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów. 
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Szczegółowy harmonogram dostawy i montażu elementów scenografii winien być na bieżąco 
uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego, co wynika z zajętości ICE Kraków na potrzeby imprez. 
 
 
III. Udział kosztowy poszczególnych elementów zamówienia  
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy uwzględnili poniższy podział kosztowy w zaoferowanej cenie, z 
tolerancją +/- 3%: 
Projektowanie – 4,5% 
Prace przygotowawcze, montaż, uruchomienie – 7% 
Konstrukcja i elementy ślusarskie – 10,5% 
Oświetlenie LED RGBW – 12% 
Meble – 4% 
Podłogi, ściany, sufity – 18% 
Oświetlenie studyjne z instalacją el. i sterowaniem – 44% 
 
Weryfikacja zaoferowanego podziału kosztów zostanie dokonana w szczególności na etapie realizacji 
zamówienia na podstawie przedłożonych szczegółowych zestawień materiałów i urządzeń. 
 
IV. Załączniki do OPZ 
 

1. Koncepcja TV autorstwa Macieja Sobocińskiego 
2. Plany techniczne Sali S5 ICE Kraków niezbędne do projektowania w formatach .PDF i .DWG  
3. Specyfikacja techniczna pojedynczego modułu ekranu LED  


