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I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Dostawa i montaż nowego  segmentu (wym. 16mx5mx3,5m) hali namiotowej,  
2. Segment powinien być wyposażony w dwa okna o pow. 2m2. 
3. Parametry segmentu muszą odpowiadać jakościowo obowiązującym w tym zakresie nomom – 

specyfikacjom technicznym. Segment musi posiadać atest lub inny dokument o niepalności 
poszycia, a wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i muszą posiadać deklaracje zgodności z 
Polską Normą, Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz zgodność 
wykonania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i wykonawczymi warunkami 
technicznymi. 

4. Parametry techniczne muszą co najmniej odpowiadać parametrom technicznym istniejącej hali 
namiotowej. 

5. Nowy segment powinien być wyglądem w pełni zharmonizowany z istniejącą halą. 
Zamawiającemu szczególnie zależy na  aspekcie wizualnym ze względu na fakt, iż hala pełni 
funkcje wystawiennicze. 

6. Wykonawca dostarczy nowy segment na własny koszt, własnym transportem i na własne 
ryzyko, do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 

7. Wykonawca zamontuje konstrukcję i poszycie segmentu przy pomocy własnego sprzętu i 
narzędzi.  

8. Wykonawca dostarczy  kompletny projekt konstrukcyjny wraz z instrukcją montażu. 
9. Wykonawca dostarczy atest poświadczający niepalność poszycia  zgodny z Polską normą, 

wydany przez Instytut Techniki Budowlanej  
10. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 36 miesięcy.  
11. Wskazane jest aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i 

szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 
 

II. Opis istniej ącej hali namiotowej 
1. Parametry techniczne istniej ącej hali namiotowej:  

• Powierzchnia całkowita: 240m2 Wymiary: szerokość - .16m, długość  15m, .wysokość. 
ściany. 3,5m, wysokość do kalenicy 6,50m 

• Dach dwuspadowy (pochylenie 22°) 
• Konstrukcja segmentowa (1 segment: szer. 16m, dł.5  wys. ściany. 3,5m, wysokość do 

kalenicy 6,50m) ,  
• Konstrukcja nośna: wykonana z profili metalowych, łączniki metalowe demontowalne, 

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją,  
• Poszycie dachu i ścian zewnętrznych – materiał impregnowany PCV o gramaturze min. 

650g/m2 i gr. min. 0,55mm, odporna na promienie UV, pleśń, rozdzieranie, rozciąganie 
oraz działanie temperatur w zakresie od -30 do 70 stopni Celsjusza, posiadające atest na 
niezapalalność. 

• Mocowanie hali do podłoża za pomocą odpowiedniej wielkości szpilek lub śrub 
rozprężnych  

• Wewnątrz hala nie posiada żadnych podpór 
• Konstrukcja z poszyciem musi wytrzymać obciążenie  wiatrem zgodne dla II strefy  
• Hala wyposażona w 2 drzwi plastikowe o wym min. 1000 x 2100mm  zamontowane w 

ścianach szczytowych , wyposażone w zamki. 
• Brama wjazdowa w ścianie szczytowej o wymiarach min .wys. 3,5m szer. 5m, z min. 

dwoma zamkami (skoblami na kłódki) 
• Okna doświetlające łukowe w ścianach bocznych o pow. 2m2, - 6 szt. 
• Kolor biały 
• Użytkowana całorocznie nieprzerwanie przez okres co 4 lat., hala pełni funkcje 

wystawiennicze. 
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2. Mapka 
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3. Zdjęcia hali namiotowej 
2.1 Widok od str. płd. -  zach. 

 
 

2.2 Widok od str. płd. 

 
 

2.3 Widok od str. zach. 
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2.4 Widok od str. płn. 

 
 

2.5 Widok od str. wsch. 

 
 

2.6 Wnętrze hali 
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4. Techniczna karta danych poszycia. 

 
5. Projekt zło żeniowy. 

 
 
 

 






























