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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2022 

 

I. Informacje ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń oświetleniowych i konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, 
obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie oraz w Wieliczce w ramach Festiwalu 
Misteria Paschalia 2022 w Centrum Kongresowym ICE sala S1, Katedrze Wawelskiej oraz Kaplicy św. Kingi w dniach 11-
18 kwietnia 2022 r. 

2. W przypadkach oznaczonych (*) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przy realizacji zamówienia urządzeń 
równoważnych jakościowo i technicznie urządzeniom opisanym przez Zamawiającego. Przez urządzenia równoważne 
należy rozumieć urządzenia o takich lub nie gorszych parametrach od urządzeń, które określone zostały w niniejszym 
opisie. Urządzenia równoważne mają odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności wskazanym w opisie 
urządzeniom, zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów oświetleniowych identycznych lub lepszych niż te 
gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanych urządzeń, a także gwarantować współpracę wszystkich elementów 
systemu oświetleniowego. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta i parametrów technicznych. 

3.     Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom Wykonawcy. 

 

II. Wymagania ogólne: 

1. Wszystkie konstrukcje muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości 
konstrukcji, jak również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie 
wykonywanych czynności. Wymagana nośność podestów nie mniejsza niż 700 kg/m2 i nie większa niż 1000 kg/m2.  

2. Wykonawca zapewnia na swój koszt transport sprzętu oświetleniowego oraz konstrukcji wraz z urządzeniami 
niezbędnymi do ich montażu i demontażu. 

3. W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne lub miejsca widoczne musi by ono zabezpieczone 
najazdami kablowymi lub czarną taśmą zabezpieczającą.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a.   doprowadzenie zasilania oraz okablowania sygnałowego do wszystkich wykorzystywanych urządzeń; 

b.   zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy realizatorem oświetlenia oraz technikami; 

c.   zapewnienie zasilania UPS do konsolet;  

d.   zapewnienie kompletów linek zabezpieczających do podwieszonych urządzeń; 

e. zapewnienie okablowania elektrycznego i rozszycia zasilania do lampek pulpitowych zapewnionych przez 
Zamawiającego na danej lokalizacji (do 40 lampek w sali S1 i do 20 lampek w pozostałych lokalizacjach) oraz zapewnienie 
dimmerów (nie dotyczy sali ICE S1); 

f.   zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – po jednym dla każdego rodzaju lamp (kryterium oceny) 

g. zapewnienia do każdej lokalizacji co najmniej 1 technika posługującego się językiem angielskim (kryterium oceny). 

5. Zamawiający zapewnia realizatora oświetlenia. 

III. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). W sytuacji gdy polisa 
obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na tydzień przed zakończeniem okresu obowiązywania polisy 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

IV. Spis urządzeń i konstrukcji w podziale na lokalizacje 

1. CENTRUM KONGRESOWE ICE, sala S1, (Kraków, ul. Konopnickiej 17); koncerty w dniach:  11-18 kwietnia 2022 r.  

a. Oświetlenie  

LP Nazwa i rodzaj sprzętu Ilość sztuk 

1.  Ruchoma głowa Robe Robin T1 Profile / Martin Mac Encore *lub równoważne 4 

2.  Ruchoma głowa Robe Robin Viva *lub równoważne 4 

3.  Ruchoma głowa Martin Mac TW1 *lub równoważne 6 

4.  Prolights Diamond 19 CC z serii bezszelestnej *lub równoważne 3 

5.  Reflektor profilowy ETC S4 15-30 *lub równoważne  16 
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6.  Reflektor profilowy ETC S4 25-50*lub równoważne 8 

7.  Naświetlacz architektoniczny RGBW min 400W bezszelestny z możliwością 
zastosowania filtra zmiękczającego *lub równoważne 12 

8.  PAR 64 CP 61 czarny *lub równoważne 16 

9.  Brighter PRO BAR 14IP / 18IP *lub równoważne 14 

10.  Statyw ok 3.2m 30kg czarny *lub równoważne 12 

11.  Dimmer 12 x 2,5kW  2 

12.  Wytwornica mgły MDG Atmosphere haze*lub równoważne + wentylator 1 

13.  Gobo G1 stalowe rozm. B 4 

14.  Gobo G12 stalowe rozm. B 18 

 

b. Rysunki: 

 



                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do SWZ 
                                                                                                                                                                                                        Nr sprawy: DP-271-8/2022 

3 
 

 

 

 

 

2. KATEDRA WAWELSKA (Kraków, ul. Wawel 3) w dniach 11-12 kwietnia 2022 r.  

a. Oświetlenie: 

 

LP Nazwa i rodzaj sprzętu Ilość 

15.  Reflektor profilowy ETC S4 Jr Zoom 25-50 *lub równoważne 10 

16.  Reflektor typu PC/Fresnel 2 kW z przysłoną czterolistną *lub równoważne 2 

17.  Reflektor profilowy ETC S4 15-30 *lub równoważne 2 

18.  Statyw ok 3.2m 30kg czarny *lub równoważne 6 

19.  Statyw Gravity 2,4m czarny *lub równoważne 4 

20.  PAR 36 *lub równoważne 10 
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21.  Naświetlacz architektoniczny RGBW min 400W bezszelestny z możliwością 
zastosowania filtra zmiękczającego 16 

22.  Prolihgts Mini Eclipse 19/26/36stopni *lub równoważne 4 

23.  System bezprzewodowego przesyłu sygnału DMX: 1 nadajnik, 3 odbiorniki 1 kpl 

24.  Wykładzina dywanowa w kolorze szarym/piaskowym do zabezpieczania 
elementów architektonicznych 5mb 

25.  Dimmer min 1 kW  16 kanałów 

26.  Dimmer min 2 kW 2 kanały 

 

 

b. Rysunki:  

 

 

 

 

3. KAPLICA ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI W WIELICZCE (Wieliczka, ul. Daniłowicza 10) w dniach 15-16 kwietnia 2022 r.  

a. Oświetlenie 

LP Nazwa i rodzaj sprzętu Ilość: 

27.  Gobo G1 stalowe rozm. M 2 

28.  Gobo G2 stalowe rozm. M 6 

29.  Reflektor profilowy ETC S4 Jr Zoom 25-50 *lub równoważne 8 

30.  Reflektor profilowy ETC S4 90 *lub równoważne 2 

31.  Reflektor profilowy ETC S4 26 *lub równoważne 1 

32.  Reflektor profilowy ETC S4 15-30 *lub równoważne 1 

33.  Lustro skanujące Rosco Icue *lub równoważne 1 

34.  Brighter PRO BAR 14IP / 18IP *lub równoważne 10 

35.  Prolights Mini Eclipse 19/26/36stopni *lub równoważne 4 

36.  Reflektor PC/Fresnel max 650W *lub równoważne 4 

37.  Statyw ok 3.2m 30kg czarny 6 

38.  Statyw Gravity 2,4m czarny *lub równoważne  6 
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39.  PAR 36 *lub równoważne 10 

40.  PAR 64 CP 61 czarny *lub równoważne 4 

41.  Dimmer 12 x 2,5kW  2 

42.  System bezprzewodowego przesyłu sygnału DMX: 1 nadajnik, 3 odbiorniki 1 kpl 

 

b. Konstrukcje: 2 szt. podestów 2x1m wraz z kompletami nóg 40cm lub 60cm – na potrzeby kamer.  

 

c. Rysunki: 

 

 

 

 

V. Harmonogram w podziale na lokalizacje 

 
Harmonogram MISTERIA PASCHALIA 

(bez prób na pozostałych salach w ICE) 
 

 
ICE S1 
 
2022-04-11, PONIEDZIAŁEK 
 7.00 – 20:00  montaż oświetlenia i scenografii 
 wieczorem ustawienie sceny 
 
2022-04-12, WTOREK 
 rano  omikrofonowanie sceny 
 w ciągu dnia  próby 
 
2022-04-13, ŚRODA 
 od rana  montaż kamer, systemu realizacji wizji 
 w ciągu dnia  próby 
 20:00 – 22:00 koncert 
 Po koncercie rearanżacja scenografii i sceny na dzień następny 
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2022-04-14, CZWARTEK 
 w ciągu dnia  próby 
 20:00 – 22:00 koncert 
 Po koncercie rearanżacja scenografii i sceny na dzień następny (ewentualnie dzień później rano) 
 
2022-04-15, PIĄTEK 
 16:00 – 18:00  próby 
 20:00 – 22:00 koncert 
 Po koncercie rearanżacja scenografii i sceny na dzień następny 
 
2022-04-16, SOBOTA 
 w ciągu dnia  próby  
 
2022-04-17, NIEDZIELA 
 10:00 – 16:00  próby 
 18:00 – 20:00 koncert 
 Po koncercie przemontaż scenografii i sceny na dzień następny 
 
2022-04-18, PONIEDZIAŁEK 

od rana  montaż kamer, systemu realizacji wizji 
w ciągu dnia  próby 

 18:00 – 20:00 koncert 
 Po koncercie demontaż całości  
 
 
KATEDRA NA WAWELU 
 
2022-04-11, PONIEDZIAŁEK 
 W ciągu dnia msze i zwiedzanie 
 18:00 – 24:00 montaż światło, kamery, dźwięk 
  
2022-04-12, WTOREK 
 W ciągu dnia msze i zwiedzanie 
 18:00 – 19:00  montaże i przygotowanie do koncertu 
 18:00 – 19:00 ustawienie krzeseł 
 19:00 – 20:30 próba generalna 
 21:00 – 22:30  koncert 
 
Po koncercie demontaż.  
 
  
KOPALNIA SOLI W WIELICZCE, KAPLICA ŚW. KINGI 
 
2022-04-15, PIĄTEK  
 7.00 – 9.00  zjazd do kopalni 
 9.00 – 20:00 montaż w trakcie ruchu turystycznego – światło, kamery, dźwięk 
 
 
2022-04-16, SOBOTA  
 7.00 – 9.00  zjazd do kopalni 
 Ok. 17.00 – 19:00 próba 
 20:30 – 22:30 koncert 
 Po koncercie  demontaż do godziny 24:00 
 
 
Ewentualne zmiany w harmonogramie będą ustalane w trybie roboczym.  
 
 


