DEKORACJA ŚWIĄTECZNA I NOWOROCZNA ROK 2017/2018

Cz. 2- Choinki
Wygląd zewnętrzny dekoracji-wytyczne.
Przedmiotem zamówienia jest unikatowa dekoracja świąteczno-noworoczna Krakowa
w formie elementów dekoracyjnych na ulicach, placach , mostach i innych terenach miasta.
Dekoracje świąteczne w sezonie 2017/2018 muszą być utrzymane w jednolitym stylu
i kolorystyce. Ozdoby powinny nawiązywać do wzorów w stylu vintage, inspirowanych
sztuką oraz rzemiosłem artystycznym znanym z pałaców i mieszczańskich komnat okresu
Belle Epoque.
Dla zachowania jednolitego wizerunku wszystkich dekoracji należy zachować
dwubarwną kolorystykę biało/ srebrzystą z kolorem wiodącym granatu, podkreślającą
zimowy nastrój i tworzącą klimat śnieżnych świąt. Motywy dekoracyjne umieszczone
na choinkach, przewieszkach nad ulicami, latarniach oraz mostach powinny
nawiązywać do ozdób i bibelotów które tworzyły dekoracje świąteczne pod
koniec XIX wieku i na początku XX wieku, takich jak: ręcznie malowane bańki,
cukierki, ciastka, pierniczki, orzechy, owoce, oraz ozdoby z papieru i bibuły.

Wszystkie choinki mają świecić w trybie całodobowym.
I. Choinka w Rynku Głównym 1 szt.
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, WYTYCZNE PROJEKTOWE:
 Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości
gałązek/tipsów)
 Wysokość choinki – ok. 15 m
 Konstrukcja stalowa spełniająca wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem narażenia
jej na silne podmuchy wiatru.
 Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami
( średnica podstawy ok. 6- 7 m)
 Płotek/ogrodzenie zabezpieczające dostęp do choinki.
 Wysokość ogrodzenia ok. 1,4 m
OŚWIETLENIE:

 zastosowanie dużej ilości świateł z efektem flach
 Ilość punktów świetlnych minimum 25 000 szt.
 Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince
DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia/płotka, które skutecznie
uniemożliwią dostęp do dekoracji osobom niepożądanym. Ogrodzenie będzie spełniać
funkcję zarówno ozdoby jak i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie
przysłaniać konstrukcję). Ponadto choinkę należy wyposażyć w przycisk
umożliwiający jednorazowe włączenie oświetlenia .
ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu
dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów
animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku
elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz
rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
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5. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu
Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.
6. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i
rozdzielni
II. Choinka Na Placu Wszystkich Świętych -1 sztuka
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:
 Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości
gałązek/tipsów)
 Wysokość choinki – ok. 10 m
 Konstrukcja stalowa spełniająca wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem narażenia
jej na silne podmuchy wiatru.
 Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami ( średnica
podstawy ok.4-5 m)
 Płotek/ogrodzenie zabezpieczające dostęp do choinki dopasowane do obwodu
najniższego poziomu gałęzi.
 Wysokość ogrodzenia ok. 1 m
OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach
 Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10’000 szt.
 Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince
DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi
dostęp do dekoracji osobom niepożądanym . Ogrodzenie powinno spełniać funkcję
zarówno ozdoby jak i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie przysłaniać
konstrukcję).
ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu
dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów
animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku
elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz
rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i
rozdzielni.
6.Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu
Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.

III.Choinka Na Placu Al. Róż -1 sztuka
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:

 Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości
gałązek/tipsów)
 Wysokość choinki – ok. 10 m
 Konstrukcja stalowa
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 Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami
podstawy ok.4-5 m)
 Płotek/ogrodzenie zabezpieczające bezpośredni dostęp do choinki.
 Wysokość płotka ok. 1 m.

( średnica

OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach
 Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10 000 zł.
 Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince
DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi
dostęp do dekoracji osobom niepożądanym ( konstrukcja przestrzenna o wysokości
ok. 1 m.) Ogrodzenie będzie spełniać kilka funkcję ozdoby i zabezpieczenia
(dekoracja powinna szczelnie przysłaniać konstrukcję).
ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu
dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów
animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku
elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz
rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i
rozdzielni
6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu
Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.
IV. Choinka przed Muzeum Narodowym -1 sztuka
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:
 Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości
gałązek/tipsów)
 Wysokość choinki – ok. 10 m
 Konstrukcja stalowa
 Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami ( średnica
podstawy ok.4-5 m)
 Płotek/ogrodzenie zabezpieczające bezpośredni dostęp do choinki.
OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach
 Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10’000 szt.
 Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince
DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi dostęp
do dekoracji osobom niepożądanym ( konstrukcja przestrzenna o wysokości ok. 100 cm).
Ogrodzenie będzie spełniać kilka funkcję ozdoby i zabezpieczenia (dekoracja powinna
szczelnie przysłaniać konstrukcję)..
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ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu
dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów
animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku
elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz
rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy
i rozdzielni.
6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu
Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.
MIEJSCE PRAC:






Rynek Główny - 1 szt.
Plac Wszystkich Świętych -1 sz.t
Al. Róż - 1 szt.
Plac przed Muzeum Narodowym 1 szt.

TERMINY:

Termin montażu i ekspozycji :
Rynek Główny – montaż do 24 listopada 2017 roku
Ekspozycja od 24.12.2017 do 28.01.2018 roku.
Montaż 3 szt. choinek (Plac Wszystkich Świętych, Al. Róż, Plac przed Muzeum
Narodowym) do 30 listopada 2017 roku
Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku.
Termin demontażu wszystkich 4 szt. choinek
Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r.
Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić.

Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru nad poprawnym
działaniem oświetlenia i stanu dekoracji oraz przystąpienia do usuwania
awarii wynikłych w trakcie eksploatacji w ciągu 4 godz. od zawiadomienia
(oraz usunięcia awarii w ciągu 24 godzin).
Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w razie dewastacji lub
innych uszkodzeń spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi.
Koszty takich napraw Wykonawca winien wkalkulować w swojej ofercie.

