
 

 

Rozdział III 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na renowację foteli kinowych w sali kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego kompletu 84 siedzisk i oparć do foteli 
kinowych marki Figueras model TOP 5036 T. Nowe oparcia i siedziska muszą pasować do obecnych stelaży 
zachowując ich ergonomiczny kształt. Ze względu na to, że część niewymienianych elementów 
konstrukcyjnych fotela pokryta jest materiałem, nowe siedziska i oparcia muszą mieć identyczną z obecną 
kolorystykę i fakturę tapicerki, zgodnie z dołączoną poniżej oraz w załączniku nr 1 dokumentacją 
fotograficzną. Dla zainteresowanych istnieje również możliwość oględzin w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż fabrycznie nowych elementów do wyżej wymienionych 
foteli (gniazd, sprężyn, zaślepek, znaczników numeru rzędu i fotela), demontaż starych obić i siedzisk, a także 
kompleksową usługę dezynfekcji elementów tapicerowanych, plastikowych i metalowych stelaży foteli. 
Mycie i dezynfekcja powinno być wykonane przy pomocy generatora pary wodnej o temperaturze 180°C i 
ciśnieniu 9 atmosfer. Mycie i dezynfekcja obejmuje tapicerowane elementy foteli (boczki na początku i końcu 
rzędu) oraz zewnętrzne, twarde powierzchnie foteli w tym wewnętrzne powierzchnie plastikowych kuwet 
siedziska i oparcia po zdemontowaniu dotychczasowych miękkich elementów tapicerowanych. 
Sala kina Rejs znajduje się w budynku przy al. 3 Maja 22 w Słupsku. Liczy 84 fotele (8-10 miejsc w każdym z  9 
rzędów). 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

LP Nazwa usługi 
jedn
ostka 

ilość 

1. Dezynfekcja i mycie stelaży foteli kinowych (elementów tapicerowanych, szt 84 



 

 

plastikowych i metalowych) wykonane przy pomocy generatora pary 
wodnej o temperaturze 180°C i ciśnieniu 9 atmosfer. 

2. 

Dostawa i montaż siedzisk i oparć do foteli kinowych*: 
- 84 siedziska 
- 84 oparcia 
- oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej; 
- gęstość pianki na siedzisku: 60-65 kg/m3; 
- gęstość pianki na oparciu: 50-55 kg/m3; 
- tapicerka zespolona z pianką oparcia i siedziska bez szwów, zszywek, 
kleju, suwaków; 
- tapicerka nie może się marszczyć ani odstawać od pianki na całej 
powierzchni; 
- tapicerka syntetyczna 100% poliester, wzór identyczny z obecnym, 
zgodnie z dołączoną dokumentacją zdjęciową; 
- wewnątrz pianki oparcia i siedziska musi znajdować się metalowa 
konstrukcja nośna w postaci ramy i siatki sprężyn (sprężyny o okrągłym 
przekroju); 
- nie dopuszcza się stosowania materiałów drewnianych ani plastikowych 
jako elementów konstrukcji oparcia i siedziska; 
- minimalna ilość sprężyn w poduszce oparcia: 2 szt. 
- minimalna ilość sprężyn w poduszce siedziska: 5 szt. 
- poduszki oparcia i siedziska łatwe w demontażu; 
- na oparciu przetłoczenie w piance w kształcie zbliżonym do litery T 
- siedziska i oparcia powinny posiadać certyfikaty wydane przez jednostkę 
akredytowaną z zakresu palności oraz z zakresu wydzielania toksycznych 
gazów powstałych w procesie spalania zgodnie z polskimi normami. 

szt 
84 komplety siedzisk 

i oparć 

3. Dostawa i montaż gniazd mechanizmów podnoszenia siedziska* szt 16 

4. 
Dostawa i montaż sprężyn mechanizmów podnoszenia siedziska*: 
- 8 prawych 
- 8 lewych 

szt 16 

5. 
Dostawa i montaż znaczników numeracji foteli, montowane na spodzie 
siedziska, powinny być wykonane z czarnego polipropylenu z białymi 
cyframi arabskimi: 2, 4, 9* 

szt 3 

6. 
Dostawa i montaż znaczników numeracji rzędu, montowane na 
tapicerowanym boku fotela, powinny być wykonane z czarnego 
polipropylenu z białymi cyframi arabskimi: 2, 6, 7, 8, 9* 

szt 5 

6. Dostawa i montaż zaślepki tylnego profilu nogi fotela* szt 30 

7. Dostawa i montaż zaślepki przedniego profilu nogi fotela* szt 5 

8. Dostawa i montaż zaślepki główki śruby mocującej fotel do posadzki* szt 40 

 
*fabrycznie nowe, pasujące do fotela kinowego marki Figueras model TOP 5036 T.  

 
3. Wymagana minimalna gwarancja: 

 
1. Na plastikowe i metalowe elementy fotela - minimum 3 lata 
2. Na elementy tapicerowane - minimum 3 lata 

  

 


