
Opis przedmiotu zamówienia  
wraz z wizualizacjami 

 
Wystawa pt. 

 

Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj 
polskie Pomniki Historii  

na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
 

część I jesień 2019 / część II zima 2020 



Termin wykonania prac: 

 

1. część I projektu  
prace powinny zostać wykonane w terminie 21.09 – 08.10.2019 r.   
09.10.2019r. — termin planowanego wernisażu wystawy 

 
Odpowiednie pliki przygotowane do druku zostaną przekazane Wykonawcy w 3 transzach najpóźniej do dnia 
20.09.2019 r. 

 
Szczegółowy harmonogram, z uwzględnieniem terminów wskazanych w zdaniach poprzednich, zostanie 
ustalony między Stronami w trybie roboczym, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

2. część II projektu  
prace powinny zostać wykonane w terminie 16.03 – 29.03.2019 r.  
Odpowiednie pliki przygotowane do druku zostaną przekazane Wykonawcy w 3 transzach najpóźniej do dnia 
02.03.2019 r.  



Szczegółowe informacje o rodzajach nośników oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
1. siatka tytułowa w hali odlotów - 1 szt. o wymiarach 4,5 m x 28 m  
 
 

 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Siatka mesh 340 g z  

podkładem,  

● Atest B1  

● Wykończenie tunel z oczkami 
12 mm oczka, rozstaw co 30 
cm  

● Druk w jednym brycie  
 

prace na wysokościach 
 

sposób montażu / demontażu: Wymiana  
konstrukcji na nową (linki napinające, śruby  
rzymskie, napinacze, łączniki).  
Przedstawienie projektu konstrukcji do  
zatwierdzenia przez zamawiającego wraz  
podpisem projektanta i wykonawcy. 



2. „opaska” tytułowa w hali odlotów - 1 szt. o wymiarach 1,3 m x 186 m  
 
 

 

materiał i jego charakterystyka:  

● Folia ARLON DPF 8000,  

90 mikronów  

● Laminat ARLON 3220 

 

prace na wysokościach 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków  
(tynk, farba,). Montaż wydruków we  
wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie  
folii do szerokości 160 cm w jednym bycie  
(bez możliwości łączenia) 



3. słupy niskie w hali przylotów, hali odbioru bagażu - 33 szt,, w tym 9 z delikatnym brandingiem, 

o wymiarach różnych: 2,5 m x 4,5 m; 2,5 m x 1,6 m; 2,5 m x 2,8 m, 2,5 m x 4,6 m;  
materiał: naklejka   

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Naklejka 3M IJ 180 mikronów ●  

Laminat 3M 8518 
SCOTCHCAL 

 

● Laminacja na gorąco 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków  
(tynk, farba,). Montaż wydruków we  
wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie  
folii do szerokości 160 cm w jednym bycie  
(bez możliwości łączenia) 



4. słupy wysokie - 6 szt. o wymiarach 11 m x 4,6m 

materiał: plandeka 
 

 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Materiał plandekowy z  

separator 610g  

● Atest B1  

● Zgrzew wzmacniający  

krawędzie. 
 

prace na wysokościach 

 

sposób montażu / demontażu:  
Naciągnięcie wydruku na owalny słup i  
złączenie je ze sobą za pomocą ekspandora  
o średnicy 10mm. Praca na wysokości. 



5. powierzchnie ścian kiosku informacyjnego w hali przylotów - 3 szt. o powierzchni łącznej 60 m
2

 
materiał: folia 
 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● folia ARLON DPF 8000, 90  

mikronów  

● Laminator ARLON 3220 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków  
(tynk, farba,). Montaż wydruków we  
wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie  
folii do szerokości 160 cm w jednym bycie  
(bez możliwości łączenia) 



6. Powierzchnie słupów w pirsie głównym - 111 szt. o wymiarach 1,83 m x 1,26 m oraz 30 szt. 

o wymiarach 1,83 m x 0,82 m  
materiał: naklejka 
 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Naklejka 3M IJ 180 mikronów  

● Laminat 3M 8518 
SCOTCHCAL 

 

● Laminacja na gorąco 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk,  
farba,). Montaż wydruków we wskazanych  
miejscach. Druk i wyklejanie folii do  
szerokości 160 cm w jednym bycie (bez  
możliwości łączenia) 



7. Korytarz do stacji kolejowej Warszawa Lotnisko Chopina – łącznie ok. 150m
2

 
materiał: naklejka  

 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Folia 3M IJ 180 mikronów  

● Laminat 3M 8518  

SCOTCHCAL 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk,  
farba,). Montaż wydruków we wskazanych  
miejscach. Druk i wyklejanie folii do  
szerokości 160 cm w jednym bycie (bez  
możliwości łączenia) 



8. Powierzchnia nad schodami do podziemnego korytarza do stacji kolejowej, w pobliżu 

terminala autobusowego o powierzchni łącznej 60 m
2

 — taras widokowy 
 
 
 

materiał i jego charakterystyka:  

● Folia ARLON DPF 8000,  

90 mikronów  

● Laminat ARLON 3220 
 

prace na wysokościach 

wymiary niejednolite, 

wysokość: górne 92 cm 

dolne 88 cm  

szerokość: od 90cm – 130cm 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków (tynk,  
farba,). Montaż wydruków we 

wskazanych miejscach. Druk i wyklejanie 

folii do szerokości 160 cm w jednym bycie 

(bez możliwości łączenia) 



9. powierzchnia nad schodami z piętra (hala odlotów) na parter (hala przylotów), o powierzchni łącznej 20 

metrów kwadratowych 
 

 

materiał i jego charakterystyka:  

● Folia ARLON DPF 8000,  

90 mikronów  

● Laminat ARLON 3220 
 

prace na wysokościach 
 

wymiary niejednolite, 
 

wysokość: 130 cm szerokość: 
 

od 90cm – 242cm 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z usuwanie  
kleju i naprawa ewentualnych ubytków  
(tynk, farba,). 



10. powierzchnia nad schodami z parteru (hala przylotów) do korytarza do stacji 

kolejowej, o powierzchni łącznej 10 m
2 

materiał: naklejka 
 

materiał i jego charakterystyka:  

● Folia ARLON DPF 8000,  

90 mikronów  

● Laminat ARLON 3220 
 

prace na wysokościach, ściana  

betonowa, pomalowana,  

wysokość: 158,5 cm  

szerokość: 540 cm 
 

sposób montażu / demontażu:  
Demontaż istniejących folii wraz z  
usuwaniem  kleju  i  naprawą  ewentualnych  
ubytków (tynk, farba). 



11. Powierzchnie 17 szyb w części północnej pirsu głównego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m 

każda materiał: naklejka 
 

 

materiał i jego charakterystyka:  

● Folia 3M IJ 180 mikronów ●  

Laminat 3M 8518  

SCOTCHCAL 
 

szkło 

 

Montaż wydruków we wskazanych miejscach. 
 

Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w 
 

jednym bycie (bez możliwości łączenia). 



12. Powierzchnie 8 szyb w części południowej pirsu głównego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m każda 

materiał: naklejka 
 

 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Folia 3M IJ 180 mikronów  

● Laminat 3M 8518  

SCOTCHCAL 
 

szkło 

 

Montaż wydruków we wskazanych miejscach. 

Druk i wyklejanie folii do szerokości 160 cm w 

jednym bycie (bez możliwości łączenia). 



13. reprodukcje/fotografie w strefie VIP Line (korytarz i salonik prezydencki) - 10 szt. o 

wymiarach 1 m x 1 m, oraz 10 szt. o wymiarach ok. 0,7 m x 0,7 m  
materiał: wydruk na papierze i płycie ACP 
 

materiał i jego charakterystyka: 
 

● Płyta ACP SCRATCH  

STEEL 3mm — korytarz  

● Karton GC1 dwustronnie  

bielony + laminat  

zabezpieczający — VIP 



Informacje dodatkowe: 
 

1. Druk powinien zostać wykonany w technologii lateksowej.  
2. Montaż poszczególnych elementów może odbywać się jedynie w godzinach nocnych tj. pomiędzy 22:00 a 04:00 rano – 

konieczne jest każdorazowe wyrobienie przepustki. Czas wyrobienia przepustki to każdorazowo do 2godzin. Pracę na lotnisku 
mogą wykonywać maksymalnie 4 osoby pracujące w takiej odległości od siebie, aby pracownik odpowiedzialny za ich 
bezpieczeństwo był z nimi w kontakcie.  

3. Osoby pracujące na lotnisku każdorazowo zobowiązane są mieć przy sobie: dokument tożsamości w postaci dowodu 
osobistego lub paszportu, zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP, zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy na wysokości 
powyżej 3m, zaświadczenie uprawniające do obsługi podnośników koszowych UDT.  

4. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić podnośniki koszowe o gabarytach umożliwiających ich wjazd 
przez rozsuwane drzwi wejściowe na lotnisko. Podnośniki używane na ternie lotniska muszą być zasilane energią elektryczną, 
a ich waga nie może przekraczać 400 kg na metr kwadratowy netto.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowo-deliktowej obejmującej 

ryzyka wynikające z realizacji zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi obowiązywać przez cały okres realizacji Przedmiotu 
zamówienia. Kopię polisy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić przed zawarciem umowy.  

8. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 



 


