
Załącznik nr 2 do „wymagań ofertowych” 
 
 

Zakres prac: ”Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia i obsługi     
urządzeń sceny w Spółdzielczym Domu Kultury „TĘCZA” 

 
1. Wymiana tablicy rozdzielczej TG i linii WLZ zasilającej instalacje elektryczne sceny. 
 Demontaż rozdzielki metalowej wraz z osprzętem. 
 Montaż  tablicy rozdzielczej TG sceny w obudowie II kl. izolacji wraz z zabudową osprzętu  i 

podłączeniem obwodów zasilających.  
 Wymiana linii WLZ zasilającej tablice TG sceny. 

 
2. Wykonanie nowych obwodów gniazd wtykowych, oświetleniowych i zasilania kurtyny 
 Wykonanie nowych trzech obwodów zasilania gniazd wtykowych przewodem 

YDY3x2,5mm2, 10szt gniazd wtykowych. Instalacje wykonać podtynkowo. 
 Wykonanie nowych obwodów zasilania oświetlenia, podtynkowo i w korytkach 

instalacyjnych. 
 Wykonanie zasilania do zespołu napędowego kurtyny. 

 
3. Dostawa i montaż napędu kurtyny  
 Wymiana napędu kurtyny na nowy,  zamontowany podstropowo na wspornikach stalowych. 
  Wymiana linki cięgna kurtyny 
 Sterowanie napędem kurtyny z pulpitu konsoli. 

  
4. Wykonanie nowego oświetlenia sceny, reflektory typu LED z możliwością ściemniania  
 Wymiana oświetlenia rampy na nowe typu LED 6 kpl, oprawy modułowe z możliwością 

ściemniania i zmiany kolorów oświetlenia sceny. 
 Wykonanie przebudowy oświetlenia na belce nadproża, wymiana 8 szt opraw na reflektorki 

typu LED montowane na szynie zasilającej, montaż opraw  w sposób niekolidujący z kurtyną. 
 Wykonanie  pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej sceny. 

 
5. Dostawa i montaż kompletnego systemu sterowania kurtyną i oświetleniem sceny z 

pulpitu  zdalnej konsoli 
 Dostawa i  montaż zdalnej konsoli sterowniczej która umożliwi sterowanie oświetleniem 

rampy, sceny i sterowanie kurtyną. 
 Uruchomienie systemu sterowania z konsoli i przeszkolenie pracowników klubu Tęcza.  

 
6. Demontaż zespołu napędu ekranu 
 Demontaż przewodu zasilającego ekran. 
 Demontaż mechanizmu napędowego ekranu. 
 Demontaż wału zwijającego ekran. 
 
7. Naprawa i malowanie ścian i sufitu w obrębie sceny 
 Demontaż zbędnych elementów starej instalacji.  
 Naprawa miejscowa tynków po wykuciach. 
 Malowanie podwójne ścian i sufitu farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia). 

 
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na cały zakres robót 
 Opracowanie projektu na przebudowę instalacji elektrycznej, dobór osprzętu i urządzeń 

wyposażenia sceny.  
 Przed przystąpieniem do robót należy projekt przedłożyć w Spółdzielni do zatwierdzenia. 


