Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, będący jednocześnie załącznikiem nr 1
do projektu umowy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 1 - 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r.
o godz. 17:00 przy Pomniku żołnierzom Armii Krajowej, ul. J. Kilińskiego
w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
ustawionych na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowania czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia,
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 300 mb, estetycznych,
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 150 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 4 sztuk namiotów w kolorze ecru, o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC ). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł drewnianych
możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt., - załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 16.00.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej
trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie
dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie
papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji
zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się
wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością. Zamawiający
wymaga obowiązkowego noszenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych
jednorazowych przez wszystkich pracowników Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników
licencjonowanej agencji ochrony wyposażonych w maseczki ochronne/przyłbice
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i rękawiczki ochronne jednorazowe. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony
teren uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu.
Należy uwzględnić możliwość wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem
metalu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy
z agencją ochrony najpóźniej na 3 dni przed uroczystością, zawierającą dane osobowe
15 pracowników wraz z oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u pracownika objawy
choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie weźmie udziału w wydarzeniu,
a zostanie zastąpiony zdrowym licencjonowanym pracownikiem agencji ochrony,
którego dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu.
Zamawiający wymaga dostarczenia i ustawienia przy wejściu i wyjściu z terenu
wydarzenia dwóch stołów typu szkolnego oraz ich estetycznego przykrycia w całości
z góry oraz po bokach w sposób zakrywający nogi stołów czystym białym obrusem
(bawełna 100%). Obrus należy przymocować do nóg stołu, następnie umieścić na nim
instrukcję (ulotkę) jak skutecznie dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do
dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/.
Ustawienia obok stołów 4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk,
o pojemności minimum 5 l, ze stali ocynkowanej, malowanej z podajnikiem
„nożnym” tj. dźwignia uruchomiana nogą. Dozownik płynu lub żelu
antybakteryjnego umieszczony w słupku dozownika.
Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie
z barierkami ochronnymi, krzesłami, mikrofonami itp., z którymi mają bezpośredni
kontakt.
Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia 3 dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu
po zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się
na terenie miasta Białystok pokrowców, w celu ich dezynfekcji przed założeniem
na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone
telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców
i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 2 – Usługa techniczna podczas Święta Wojska Polskiego połączona z 100
rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2020 r., o godz. 12:30 na Rynku
Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
1. Usługa techniczna obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 6 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 7 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Sześć
nadajników typu handheld wyposażonych w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 100m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub
Sennheiser.
- 6 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,

- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW lub zapewnienie innego źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- barierek metalowych ochronnych lekkich łącznie około 350mb, estetycznych,
- dostarczenie mównicy drewnianej z godłem państwowym (orzeł w kolorze srebrnym,
korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle w kolorze flagi
państwowej w układzie pionowym) – załącznik nr 1a. Zamawiający poduszcza możliwość
odebrania przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego mównicy aluminiowej będącej jego
własnością i dostarczenia jej na teren uroczystości w celu odpowiedniego podłączenia przez
Wykonawcę. Doprecyzowanie mównicy zostanie określone telefonicznie lub podczas
spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 100 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie 5 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC ). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. - załącznik nr 1b,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:30.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników
licencjonowanej agencji ochrony wyposażonych w maseczki ochronne/przyłbice
i rękawiczki ochronne jednorazowe. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren
uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy
uwzględnić możliwość wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencją
ochrony najpóźniej na 3 dni przed uroczystością, zawierającą dane osobowe 15
pracowników wraz z oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u pracownika objawy choroby
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie weźmie udziału w wydarzeniu, a zostanie
zastąpiony zdrowym licencjonowanym pracownikiem agencji ochrony, którego dane
osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania)
w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe,
kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór
w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie
alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie
przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją,
sprawnością, uprzejmością. Zamawiający wymaga obowiązkowego noszenia
maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych jednorazowych przez wszystkich
pracowników Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga dostarczenia trzech stołów typu szkolnego oraz ich
estetycznego przykrycia w całości z góry oraz po bokach w sposób zakrywający nogi
stołów czystym białym obrusem (bawełna 100%). Obrus należy przymocować do nóg
stołu. Ustawienia dwóch przy wejściu i wyjściu z terenu wydarzenia a jednego przy
wskazanym miejscu przez Zamawiającego oraz umieszczenia na nich instrukcji
(ulotki) jak skutecznie dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do dezynfekcji rąk:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/. Ustawienia obok
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stołów 4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk, o pojemności minimum
5 l, ze stali ocynkowanej, malowanej z podajnikiem „nożnym” tj. dźwignia
uruchomiana nogą. Dozownik płynu lub żelu antybakteryjnego umieszczony w słupku
dozownika.
Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie
z barierkami ochronnymi, krzesłami, mównicą, mikrofonami itp., z którymi mają
bezpośredni kontakt.
Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia 3 dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu
po zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się
na terenie miasta Białystok pokrowców, w celu ich dezynfekcji przed założeniem
na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone
telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców
i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 3 - 77. rocznica powstania w getcie białostockim w dniu 16 sierpnia 2020 r.
o godz. 11:00 przy pomniku Wielkiej Synagogi ul. Suraska (za budynkiem PZU) oraz
o godz. 12.00 przy Pomniku Powstańców Getta Białostockiego na placu Mordechaja
Tenenbauma, ul. Żabia w Białymstoku.
1. Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 przy pomniku
Wielkiej Synagogi, ul. Suraska za budynkiem PZU w Białystoku, obejmuje
dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowania czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,

- dwóch stołów typu szkolnego oraz ich estetycznego przykrycia w całości z góry oraz po
bokach w sposób zakrywający nogi stołów czystym białym obrusem (bawełna 100%). Obrus
należy przymocować do nóg stołu. Ustawienia przy wejściu będącym jednocześnie wyjściem
z terenu wydarzenia oraz umieszczenia na nich instrukcji (ulotki) jak skutecznie
dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do dezynfekcji rąk:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ Ustawienia obok stołów
4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk, o pojemności minimum 5 l, ze stali
ocynkowanej, malowanej z podajnikiem „nożnym” tj. dźwignia uruchomiana nogą.
Dozownik płynu lub żelu antybakteryjnego umieszczony w słupku dozownika.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie
z kordonami hotelowymi, mikrofonami itp., z którymi mają bezpośredni kontakt.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia dwóch dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu po
zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
4. Pełna gotowość Wykonawcy o godz. 10:00.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej
trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie
dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie
papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji
zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się
wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością. Zamawiający
wymaga obowiązkowego noszenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych
jednorazowych przez wszystkich pracowników Wykonawcy.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.
7. Usługa techniczna w dniu 16 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 przy Pomniku
Powstańców Getta Białostockiego, na placu Mordechaja Tenenbauma, ul. Żabia
w Białymstoku, obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 4 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 4 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowania czterech oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny
dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym osobom
w poruszaniu się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),

- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 150 sztuk,
- dostarczenie i rozstawienie barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 300
mb, estetycznych,
- 3 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych możliwość zwiększenia stojaków do 10 szt. – załącznik nr 1b,
- dostarczenie i rozstawienie 6 sztuk namiotów w kolorze ecru o wymiarach 6x3m. Namioty
należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa się deszcz lub
upał (powyżej 25oC). Namioty nie mogą zawierać nazwy producenta oraz żadnych innych
oznakowań.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11.00.
8. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 4 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej
trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie
dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie
papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji
zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się
wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością. Zamawiający
wymaga obowiązkowego noszenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych
jednorazowych przez wszystkich pracowników Wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników
licencjonowanej agencji ochrony wyposażonych w maseczki ochronne/przyłbice
i rękawiczki ochronne jednorazowe. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony
teren uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu.
Należy uwzględnić możliwość wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem
metalu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy
z agencją ochrony najpóźniej na 3 dni przed uroczystością, zawierającą dane osobowe
15 pracowników wraz z oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u pracownika objawy
choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie weźmie udziału w wydarzeniu,
a zostanie zastąpiony zdrowym licencjonowanym pracownikiem agencji ochrony,
którego dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu.
10. Zamawiający wymaga dostarczenia i ustawienia przy wejściu i wyjściu z terenu
wydarzenia dwóch stołów typu szkolnego oraz ich estetycznego przykrycia w całości
z góry oraz po bokach w sposób zakrywający nogi stołów czystym białym obrusem
(bawełna 100%). Obrus należy przymocować do nóg stołu, następnie umieścić na nim
instrukcję (ulotkę) jak skutecznie dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do
dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/.
Ustawienia obok stołów 4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk,
o pojemności minimum 5 l, ze stali ocynkowanej, malowanej z podajnikiem
„nożnym” tj. dźwignia uruchomiana nogą. Dozownik płynu lub żelu
antybakteryjnego umieszczony w słupku dozownika.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie
z barierkami ochronnymi, mikrofonami, krzesłami itp., z którymi mają bezpośredni
kontakt.
12. Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia dwóch dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu
po zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
13. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się
na terenie miasta Białystok pokrowców, w celu ich dezynfekcji przed założeniem

na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone
telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców
i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
14. Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.
Zadanie 4 – 100. rocznica Bitwy Białostockiej w dniu 22 sierpnia 2020 r., o godz. 12:00
na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
1. Zamówienie obejmuje dostarczenie i rozstawienie:
- 8 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 5 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Nadajnik
wyposażony w kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardioidalnej. W przypadku
zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany aktywny dystrybutor
sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie mniejszym niż 50m.
Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 4 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 15 kW, wraz z paliwem lub zapewnienie innego
źródła zasilania,
- dostarczenie kordonów hotelowych o łącznej długości 50mb (słupki chromowane srebrne,
pomiędzy nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- odbiór, zwrot oraz transport od i do Zamawiającego oraz odpowiednie podłączenie
mównicy z godłem państwowym wyposażonej w dwa mikrofony pojemnościowe,
- barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 300mb,
- składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym stonowanym np.: brąz, beż
w ilości 50 sztuk,
- 10 szt. stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych, każdy stojak
na 3 drzewce pocztów, stabilne, stalowe, ocynkowane, do każdego stojaka 9 krzeseł
drewnianych - załącznik nr 1b,
- stabilnej trybuny zbudowanej w oparciu o konstrukcje sceniczną. Zadaszenie dwuspadowe
o wymiarach min 16 x 8m max 20 x 10m., zbudowane z kraty quadro min 290mm. Poszycie
dachu czystą białą plandeką, szczelne okotarowanie tylnego horyzontu oraz boków wyższego
stopnia trybuny w kolorze czarnym (np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał), szczególnie
podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda nie może dostawać się bokami
oraz tyłem na trybunę. Stopniowany podest (2 stopnie patrząc po krótszej krawędzi wysokość
pierwszego od ziemi max 20 cm i następny o 20 cm wyższy) zbudowany w oparciu o podesty
sceniczne o wymiarach min 16x8 max 20x10m, front i góra podestu wysłane czystą szarą
wykładziną. Wysokość okna trybuny od najwyższego punku podestu do dolnej krawędzi
dachu min 3 m,
- zawieszenie 6 szt. flag państwowych o szerokości 1600 mm, stanowiących tło trybuny,
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 11:00.
2. Konstrukcje techniczne dotyczące dostarczenia i ustawienia stabilnej trybuny,
opisane w pkt 1 muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Wykonawca będzie
zobowiązany okazać w/w atesty na tydzień przed uroczystością.

3. Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do dostarczenia i rozstawienia masztu
o wysokości minimum 10 m, do podnoszenia flagi państwowej w barwach
państwowych.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia ochrony w postaci 15 pracowników
licencjonowanej agencji ochrony wyposażonych w maseczki ochronne/przyłbice i
rękawiczki ochronne jednorazowe. Pracownicy powinni ochraniać wygrodzony teren
uroczystości na godzinę przed jej rozpoczęciem i godzinę po jej zakończeniu. Należy
uwzględnić możliwość wyrywkowej kontroli uczestników wykrywaczem metalu.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z agencją
ochrony najpóźniej na 3 dni przed uroczystością, zawierającą dane osobowe 15
pracowników wraz z oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u pracownika objawy choroby
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nie weźmie udziału w wydarzeniu, a zostanie
zastąpiony zdrowym licencjonowanym pracownikiem agencji ochrony, którego dane
osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 6 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej trwania)
w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo - granatowe/białe,
kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie dopuszczalny jest ubiór
w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie papierosów, spożywanie
alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji zamówienia, także w czasie
przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się wysoką kulturą osobistą, dyskrecją,
sprawnością, uprzejmością. Zamawiający wymaga obowiązkowego noszenia
maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych jednorazowych przez wszystkich
pracowników Wykonawcy.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia trzech stołów typu szkolnego oraz ich
estetycznego przykrycia w całości z góry oraz po bokach w sposób zakrywający nogi
stołów czystym białym obrusem (bawełna 100%). Obrus należy przymocować do nóg
stołu. Ustawienia dwóch przy wejściu i wyjściu z terenu wydarzenia a jednego przy
wskazanym miejscu przez Zamawiającego oraz umieszczenia na nich instrukcji
(ulotki) jak skutecznie dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do dezynfekcji rąk:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/. Ustawienia obok
stołów 4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk, o pojemności minimum
5 l, ze stali ocynkowanej, malowanej z podajnikiem „nożnym” tj. dźwignia
uruchomiana nogą. Dozownik płynu lub żelu antybakteryjnego umieszczony w słupku
dozownika.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie
z barierkami ochronnymi, dekoracjami, mównicą, mikrofonami itp., z którymi mają
bezpośredni kontakt.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia 3 dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu po
zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
9. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się
na terenie miasta Białystok pokrowców, w celu ich dezynfekcji przed założeniem
na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone
telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością. Po
zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców
i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.

Zadanie 5 – Święto Straży Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2020 r., o godz. 13:00
na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego, ul. J. Kilińskiego 6 w Białymstoku.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i rozstawienia:
- 2 kolumn aktywnych lub pasywnych zbudowanych w oparciu o głośnik współosiowy
(minimalnie 12 cali + driver nie mniejszy niż 1,3 cala) o mocy nie mniejszej niż 350W,
na statywach, np.: Pol-Audio MP 115 CX-ND; D&B max12, NAW TM115,
- 3 mikrofonów bezprzewodowych zapewniających cyfrową 24-bitową transmisje. Dwa
nadajniki typu handheld wyposażone w kapsułę pojemnościową o charakterystyce
kardioidalnej oraz jednego typu boodypack wraz z mikrofonem nagłownym w kolorze
cielistym. W przypadku zastosowania oddzielnych odbiorników wymagany dedykowany
aktywny dystrybutor sygnału antenowego oraz dwie anteny wszechkierunkowe o zasięgu nie
mniejszym niż 50m. Preferowane systemy uznanych producentów np.: Shure lub Sennheiser.
- 2 statywów mikrofonowych szarych, estetycznych, proponowany statyw mikrofonowy
bazaltowa szarość, typu KM-21060-300-87,
- 1 cyfrowego miksera audio z możliwością sterowania z tabletu np. Soundcraft Ui;
Behringer X 32; Behringer X-Air; Allen & Heath Sq5,
- 1 odtwarzacza audio,
- do obowiązków Wykonawcy wraz z obsługą należy zapewnienie pełnego okablowania
uroczystości zgodnie ze sztuką. Kable nie mogą przeszkadzać uczestniczącym w poruszaniu
się po terenie wydarzenia.
- zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego,
stabilizowanego o mocy nie mniejszej niż 7 kW, lub innego źródła zasilania,
- kordonów hotelowych o łącznej długości 20mb (słupki chromowane srebrne, pomiędzy
nimi sznur pleciony w kolorze granatowym z wykończeniem chromowym),
- 1 namiotu jako zadaszenie dla gości w kolorze ecru, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż
18m2. Namiot należy rozstawić w przypadku złych warunków pogodowych, za które uważa
się deszcz lub upał.
- dostarczenie i rozstawienie składanych krzesełek drewnianych w kolorze jednolitym
stonowanym np.: brąz, beż w liczbie 25 sztuk,
- dostarczenia i rozstawienia barierek metalowych ochronnych lekkich, łącznie około 100mb,
estetycznych,
- rozłożenie trzech dywanów w kolorze czerwonym (dywany zapewnia Zamawiający),
po zakończeniu uroczystości Wykonawca ma obowiązek ich odkażenia i schowania
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
- pełna gotowość Wykonawcy o godz. 12:00.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi technicznej w liczbie
minimum 3 osób. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia (w trakcie jej
trwania) w zależności od pogody ubrane schludnie np. w koszulki polo granatowe/białe, kurtki - czarne /granatowe, spodnie czarne/granatowe, nie
dopuszczalny jest ubiór w postaci krótkich spodni, bojówek. Zabronione jest palenie
papierosów, spożywanie alkoholu oraz posiłków przez obsługę w czasie realizacji
zamówienia, także w czasie przerwy. Osoby obsługujące powinny wykazać się
wysoką kulturą osobistą, dyskrecją, sprawnością, uprzejmością. Zamawiający
wymaga obowiązkowego noszenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych
jednorazowych przez wszystkich pracowników Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia i ustawienia przy wejściu i wyjściu z terenu
wydarzenia dwóch stołów typu szkolnego oraz ich estetycznego przykrycia w całości
z góry oraz po bokach w sposób zakrywający nogi stołów czystym białym obrusem
(bawełna 100%). Obrus należy przymocować do nóg stołu, następnie umieścić na nim
instrukcję (ulotkę) jak skutecznie dezynfekować ręce - załącznik nr 1c. Link do
dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/.
Ustawienia obok stołów 4 szt. wolnostojących dozowników do dezynfekcji rąk,
o pojemności minimum 5 l, ze stali ocynkowanej, malowanej z podajnikiem
„nożnym” tj. dźwignia uruchomiana nogą. Dozownik płynu lub żelu
antybakteryjnego umieszczony w słupku dozownika.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przed i po wydarzeniu wszystkich
powierzchni przedmiotów używanych przez uczestników wydarzenia, włącznie z
barierkami ochronnymi, mikrofonami, krzesłami itp., z którymi mają bezpośredni
kontakt.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia i oznaczenia dwóch dedykowanych pojemników
o pojemności 120 l na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu po
zakończonym wydarzeniu. Postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i GIS. Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
6. Do Wykonawcy należy odebranie z magazynu Zamawiającego znajdującego się
na terenie miasta Białystok pokrowców, w celu ich dezynfekcji przed założeniem
na barierki metalowe. Doprecyzowanie liczby pokrowców zostanie określone
telefonicznie lub podczas spotkania organizacyjnego przed uroczystością.
Po zakończonej uroczystości Wykonawca ma obowiązek odkażenia pokrowców
i odwiezienia ich do magazynu Zamawiającego.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy sprzątniecie po zakończeniu uroczystości
w obrębie ogrodzonego terenu.

Załącznik nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Zdjęcie przedstawia mównicę drewnianą z godłem państwowym (orzeł w kolorze
srebrnym, korona, dziób i pazury w kolorze złotym na czerwonej tkaninie, godło na tle
w kolorze flagi państwowej w układzie pionowym).

Załącznik nr 1b do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Zdjęcie przedstawia stojak na drzewce do sztandarów
(stojak na 3 drzewce, stabilny, stalowy, ocynkowany).

Załącznik nr 1c do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
Zdjęcie przedstawia instrukcję skutecznej dezynfekcji rąk (8 etapów ułożenia
i poruszania dłońmi po nałożeniu środka do dezynfekcji).

