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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna przedsięwzięcia „Sylwester 

miejski” odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach, w obrębie Pl. Armii Krajowej oraz 

ulic Ogińskiego i Moniuszki (plan sytuacyjny stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ) dalej zwanego 

„kompleksową usługą”. 

2. Miejscem imprezy są Jasne Błonia w Szczecinie, obszar pomiędzy ulicami Ogińskiego i 

Moniuszki, od pomnika Papieża Jana Pawła II do budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Pl. 

Armii Krajowej 1; obszar do technicznej obsługi o powierzchni ok. 10.000 m
2
. 

3. Miejsce usytuowania sceny - Jasne Błonia w Szczecinie, na pasie zieleni, centralnie od pomnika 

Papieża Jana Pawła II w kierunku budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

4. Przedstawienie multimedialne składa się z: pokazu video, pokazu laserów, mappingu z 

wykorzystaniem budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie, od strony Jasnych Błoni oraz 

fajerwerków na Pl. Armii Krajowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 

5. Harmonogram przedsięwzięcia: 

a) 2 próby mappingu do ustalenia w okresie od 22.12.2011 do 30.12.2011r. 

b) od godziny 8.00 w dniu 30.12.2011 r. - montaż techniczny (scena, konstrukcje), 

c) od godziny 8.00 w dniu 31.12.2011 r. - montaż świateł, nagłośnienia, multimediów, 

d) od godziny 8.00 w dniu 31.12.2011 r. do godziny 22.00 w dniu 31.12.2011r. - montaż 

fajerwerków przed gmachem Urzędu Miejskiego, 

e) w dniu 31.12.2011 r. od godziny 19.00. do godziny 21.00. - próba zespołu muzycznego, 

f) godzina 22.30. w dniu 31.12.2011 r. - rozpoczęcie imprezy, prowadzący, DJ, VJ, 

g) 31.12.2011 r. od godziny 22.45. do godziny 23.30. koncert zespołu muzycznego, 

h) 31.12.2011 r. od godziny 23.30 do godziny 23.40 prowadzący, wysłuchanie orędzia 

noworocznego Prezydenta Miasta Szczecin, 

i) 31.12.2011 r. od godziny 23.40 do godziny 24.00. - przedstawienie multimedialne - do 10 

minut mapping - zakończone pokazem fajerwerków, 

j) od godziny 00.00 do godziny 00.15 w dniu 01.01.2012 r. - muzyka, 

k) od godziny 00.15. do godziny 01.00. w dniu 01.01.2012 r. - DJ i zakończenie imprezy, 

l) od godziny 01.30. w dniu 01.01.2012 r. do godziny 16.00 w dniu 01.01.2012 - deinstalacja i 

demontaż. 

6. Kompleksowa obsługa obejmuje: 

a) instalację, montaż, deinstalację i demontaż konstrukcji scenicznych, 

b) instalację, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną wraz z realizatorem  

dźwięku nagłośnienia F.O.H., 

c) instalację, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną wraz z realizatorem 

dźwięku nagłośnienia sceny, 

d) instalację, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną wraz z realizatorem  
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urządzeń efektowych, 

e) instalację, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną wraz z realizatorem 

oświetlenia sceny, 

f) instalację, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną telebimu na scenie, 

g) instalacja, montaż, deinstalację i demontaż oraz obsługę techniczną telebimu (przy scenie) 

h) instalację, montaż, deinstalację i demontaż zaplecza technicznego, 

i) realizację wizji, 

7. Zamawiający przekaże wykonawcy materiały do przedstawienia multimedialnego - pliki filmowe 

najpóźniej do dnia 22.12.2011 r. 

8. Wykonawca ponosi: 

a) wszelkie koszty dotyczące: 

 transportu,  

 noclegów i wyżywienia techników oraz innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, 

bez względu na formę zatrudnienia, 

 agregatu prądotwórczego o mocy  250 kVA oraz innych urządzeń i aparatury wraz z 

kosztami obsługi tego agregatu oraz tych urządzeń i aparatury, 

 instalacji, montażu, deinstalacji i demontażu oraz obsługę techniczną telebimu, 

b) oraz pozostałe koszty dotyczące, a także związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 


