
 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Część 1:  Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego 

trzygłosowego 

Wykonanie i dostawa jednego skrzyniowego pozytywu organowego 

trzygłosowego z dwoma głosami ośmiostopowymi i jednym głosem 

czterostopowym. Piszczałki pryncypału ośmiostopowego w skali C-e 

umieszczone na dostawce obok skrzyni. Dostawa obejmuje wniesienie 

instrumentu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację  

i uruchomienie. 

 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

• Dyspozycja organów: 

o Pryncypał drewniany 8’, piszczałki otwarte w całej skali (piszczałki 

C-e poza skrzynią na dostawce) 

o Flet kryty drewniany 8’ 

o Flet rurkowy drewniany 4’ (Zamawiający dopuszcza w zakresie  

C-dis zastosowanie piszczałek krytych, w zakresie fis’’-f’’’ piszczałek 

otwartych)  

• Jedna klawiatura o skali C-f’’’ 

• Wysokość stroju (wymagane transpozycje):  a’=392/415/440/465 Hz 

• Dmuchawa elektryczna i miech wewnątrz skrzyni, przewód elektryczny 

odłączany 

• Ciśnienie ok. 50 mm H2O (+/- 2mm H2O) 

• Waga (bez dostawki) nieprzekraczająca 100 kg 

• Maksymalne wymiary skrzyni: 115 cm / 85 cm / 60 cm 

• Klawiatura wsuwana w skrzynię: klawisze diatoniczne – okładziny 

hebanowe, klawisze chromatyczne – okładziny z gruszy lub klonu 

• Skrzynia z dekoracyjnym wykończeniem snycerskim ściany frontowej oraz 

ścian bocznych, wykonana z drewna dębowego lub wiśniowego 

 

2. Część 2:  Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego 

jednogłosowego 

 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego jednego skrzyniowego 

pozytywu organowego. Dostawa obejmuje wniesienie instrumentu  



 

 

 

do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację  

i uruchomienie. Instrument musi spełniać poniższe wymagania techniczne: 

 

• Dyspozycja organów: 

o Głos 8’ kryty w całym przebiegu skali: piszczałki oktawy wielkiej 

wykonane z drewna świerkowego, oktawy małej z drewna 

świerkowego i owocowego, pozostałe piszczałki z drewna 

gruszowego. Kerny dębowe i gruszowe, labia dolne dębowe  

i gruszowe, szpunty z toczonymi uchwytami, uszczelnienia ze skóry 

owczej. 

• Jedna klawiatura o skali C-f’’’, czoła klawiszy frezowane, korpusy 

świerkowe, klawisze diatoniczne – okładziny palisandrowe, klawisze 

chromatyczne – okładzina dwuwarstwowa: palisander oraz grusza 

• Wysokość stroju (wymagane transpozycje):  a’=392/415/440/465 Hz 

• Maksymalne wymiary skrzyni:  95 cm szerokości / 75 cm wysokości / 45 

cm głębokości 

• Waga nieprzekraczająca 60 kg 

• Skrzynia jednosegmentowa wykonana z drewna dębowego, ściana 

frontowa trójpolowa z wypełnieniami snycerskimi 

• Pokrywa wierzchnia uchylna w formie kraty stanowiąca jednocześnie 

szeroki pulpit 

• Uchwyty przenośne skrzyniowe z żelaza patynowanego 

• Dmuchawa eklektyczna wewnątrz instrumentu, przewód elektryczny 

odłączany 

 

3. Dodatkowe uwagi 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konsultacji merytorycznej  

z wyznaczonymi przez Zamawiającego reprezentantami i realizacji ich uwag 

na etapie wykonania, montażu i intonacji instrumentu. 

3.2. Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentem wskazanego 

przez Zamawiającego fachowca oraz udzieli mu pozwolenia na wykonywanie 

podstawowych czynności serwisowych przy instrumencie bez utraty 

uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji.  


