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Załącznik nr……………..
Część 6 ANIOŁY DUŻE I MAŁE +MAGAZYNOWANIE
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 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.
Elementy muszą być wykonane z materiałów zapewniających atrakcyjny wygląd zarówno w
dzień jak i w nocy. Projekt musi nawiązywać do charakteru ulic krakowskich.
Moc oświetlenia nie może przekraczać 2400W
Przedstawiony projekt dekoracji powinien oddawać świąteczny wystrój miasta w sposób
oryginalny pozwalając na uzyskanie najciekawszych efektów wizualnych i jednocześnie
energooszczędnych ( LED)
Opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja i pomalowanie konstrukcji metalowej aniołów świetlnych : 10 sztuk aniołów
dużych i 4 szt. aniołów małych. Wykonawca dokona modernizacji układu oświetlenia
aniołów wraz z wprowadzeniem nowoczesnych elementów oświetlenia LED
z efektem migotania. Konstrukcja podstawy wypełniona ( np. w formie igliwia) błyszczącym
tworzywem sztucznym, /matą metalizowaną /odpornym na warunki atmosferyczne .
Anioły muszą się dobrze prezentować zarówno w nocy jak i w dzień..
Na podstawie anioła lub jego postaci Wykonawca zaprojektuje elementy w kolorze granatu w
formie np. płatków śniegu bombek choinek lub „efekt mrozu na szybach” z efektem
migotania.
Montaż i demontaż Aniołów oraz zabudowanie konstrukcji podstawy uzupełnionej w białe/
srebrzyste maty + ewentualne oświetlenie z efektem migotania.
Zakres ogólny prac:
1. Wykonanie projektu dekoracji świetlnej z określeniem ilości punktów
i dodatkowych efektów świetlnych (migotania ).
2. W przypadku zastosowania elementów animowanych ,projekt animacji musi być
dostarczony na nośniku elektronicznym.
3. Wykonanie wizualizacji dekoracji.
4. Montaż oświetlenia i dekoracji według uzgodnionego projektu wraz z instalacjami
elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami.
5. Pomalowanie konstrukcji 10 szt. i 4 szt. małych aniołów.
6. Zamontowanie kurtyn świetlnych do konstrukcji aniołów i podestów wg ustalonego
projektu.
7. Transport z magazynu.
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8. Przymocowanie postaci na linach lub konstrukcji stojącej, gwarantującej
bezpieczeństwo, stabilność i odporność na czynniki atmosferyczne.
9. Podłączenie oświetlenia do sieci miejskiej
10. Po okresie ekspozycji odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji
elektrycznych, przyłączy i rozdzielni.
11. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu
Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.
12. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
13. Kontrola stanu technicznego i świecenia zamontowanych elementów -minimum 2 razy
w tygodniu.
14. W zakresie Wykonawcy leży utrzymanie w czystości całej konstrukcji wraz z
podestami.
15. Demontaż dekoracji i transport do magazynu
16. Magazynowanie.
LOKALIZACJA DUŻYCH ANIOŁÓW :
1. Rondo Barei
2. Rondo Czyżyńskie
3. Plac Centralny ( plac na rondzie tramwajowym)
4. Rondo gen. Maczka
5. Wielicka (okolice stacji BP)
6. Rondo 308
7. Park Krowoderski (na górce od strony ul. Opolskiej)
8. Teligi /Wielicka (na zieleńcu od strony osiedla)
9. Halszki ( za pętlą tramwajową)
10. Jana Brożka / Kapelanka (na zieleńcu)
LOKALIZACJA MAŁYCH ANIOŁÓW:
Rondo Pamuły (górna polana) 4 szt. małe anioły

Termin montażu i ekspozycji dekoracji:
Montaż do 30 listopada 2017r.
Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku.
Termin demontażu dekoracji:
Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r.
Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić.
Magazynowanie:
W zakresie zamówienia jest wynajęcie przez Wykonawcę magazynu na terenie miasta
Krakowa o powierzchni około 300m2 zadaszonego, suchego zamkniętego z podłogą
betonową, z profesjonalną ochroną (ubezpieczonego na wypadek kradzieży , zniszczenia,
zalania, pożaru itp.)
Magazynowanie elementów dekoracji w okresie od 05.12.2017 roku do 04.12.2018 roku.
w tym:
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od 05.12.17 roku do 29.01.18 roku. magazynowanie 17 szt. elementów (anioły duże
i małe , fontanny, choinka świetlna)
i 01.02.2017 roku do 04.12.2018 roku. magazynowanie 31 elementów (anioły duże
i małe, fontanny, choinka świetlna)
Wszystkie materiały dekoracyjne są wyłączną własnością Zamawiającego.

