
O D P O W I E D Z I NR 9

z dnia 24.06.2015 roku

Dotyczy dostawy trybuny teleskopowej 4-rzędowej typ TW-2 (3.7.3 Trybuna teleskopowa):

PYTANIE NR 1

Po sprawdzeniu danych technicznych (rozstawu) wynika, że na trybunie nie można zmieścić 192 

miejsc, zmiesci sie ok. 20 miejsc mniej, prosimy o wyjaśnienie.

PYTANIE NR 2

W wymaganiach dodatkowych zamieszczono zapis: "Schody trybuny o odporności ogniowej 

REI60". Czy zapis dotyczy całych schodów czy tylko wypełnienia? Jeśli chodzi o trybunę 

teleskopową ze schodami to spełnienie odporności REI60 nie jest możliwe, prosimy o wyjaśnienia.

ODPOWIEDŹ 1 i 2

Zamawiający precyzuje wymagania dla trybuny teleskopowej:

1. Trybuna 4 rzędowa, składana za pomocą mechanizmów napędzanych 4 

motoreduktorami. Zaleca się aby wyposażyć trybunę w sygnalizator dzwiękowy i świetlny. 

Do sterowania rozkładania/składania widowni zaprojektowano układ tak aby w przypadku 

zagrożenia było możliwe wyłączenie. Długość (głębokość) trybuny po rozłożeniu nie może 

przekraczać 500cm.

2. Trybuna dostarczana łącznie z siedziskami. Siedziska na trybunie teleskopowej 

identyczne jak na trybunach stałych, wyposażone w mechanizm grawitacyjny (168 sztuk). 

Siedziska zamocowane są na belkach po 6 i 8 miejsc. Belki wyposażone w mechanizm 

składania, umożliwiający przy pomocy jednego automatycznego ruchu złożenie siedziska z 

mechanizmem.

3. Podesty (platformy) stanowi konstrukcja spawana wykonana z profili stalowych 

zamkniętych, wyposażone w system podpór regulowanych, które mają za zadanie 

utrzymanie stabilności kolejnych platform podczas użytkowania, a podczas 

rozkładania/składania trybuny służą do prawidłowego prowadzenia platform.

4. Nogi wyposażone w 3 kółka jezdne fi100 łożyskowane z bieżnią poliuretanową, 

umieszczone w specjalnie wyciętym profilu, dzięki czemu układ nogi jest stabilniejszy. Nogi

wyposażone w system prowadnic, wraz z rolkami stabilizującymi, umożliwiającymi 

równoległe rozkładanie/składanie trybuny.

5. Blendy przednie wykonane z blachy perforowanej na poziomie 15-20% osadzone w ramce

stalowej spawanej przymocowanej bezpośrednio do podestu stanowi integralną jego część.

5. Bieg schodowy wykończony kątownikiem aluminiowym, antypoślizgowym, 

wyposażonym w system oświetlania przeszkodowego LED. Brak wymagań odporności 



ogniowej schodów.

6. Materiały wykończeniowe - do wykończenia widowni użyto atestowanych materiałów 

dopuszczonych w budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja metalowa pomalowana 

farbami proszkowymi o właściwościach niepalnych i nietoksycznych. Powierzchnia 

platform pokryta sklejką antypoślizgową o grubości 18 mm.


