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Wrocław: Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej 

Numer ogłoszenia: 208608 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska , ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 

3708800, faks 081 3708852. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.wroclaw.pl/1/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi 

transportu drogowego typu BUS i usługi transportu drogowego typu ciężarowy z przyczepą na potrzeby Opery 

Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Część I - Usługi transportu drogowego 

samochodem typu BUS Część II - Usługi transportu drogowego samochodem typu ciężarowy z przyczepą 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy znajdujące 

się w dokumentacji postępowania.. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-0, 63.71.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: Dla części I zamówienia: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Dla części II 

zamówienia: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o I. Dla I części zamówienia: uprawnienia do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego 

osób; zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007 Nr 125 poz. 

874 ze zm.); II. Dla II części zamówienia: uprawnienia do świadczenia usług na wykonywanie transportu 

drogowego rzeczy; zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007 

Nr 125 poz. 874 ze zm.); 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje z należytą starannością, odpowiednio dla każdej części 

zamówienia: I. Dla części 1: co najmniej jedną usługę transportu drogowego samochodem typu bus w 

ramach realizacji jednej umowy, polegającą na przejechaniu co najmniej 5 000 km, na rzecz jednego 

Zamawiającego, oraz udokumentuje, że zamówienia te zostały/są wykonane/wykonywane należycie. II. 

Dla części 2: co najmniej jedną usługę transportu drogowego samochodem ciężarowym, lub 

samochodem ciężarowym z przyczepą, lub samochodem typu TIR, w ramach realizacji jednej umowy 

polegającą na przejechaniu co najmniej 5 000 km, na rzecz jednego Zamawiającego, oraz 

udokumentuje, że zamówienia te zostały/są wykonane/wykonywane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponować: I. Dla I części 

zamówienia: min. 1 samochodem typu BUS posiadającym miejsca dla min. 7 osób bez kierowcy oraz 

przestrzeń załadunkową (po złożeniu lub usunięciu siedzeń): długość - min. 2,50m; szerokość - min. 



1,50m; wysokość - min. 1,30m; II. Dla II części zamówienia: min. 1 samochodem typu ciężarowym o 

wymiarach przestrzeni załadunkowej: długość - min. 7,00m; szerokość - min. 2,40m, wysokość - min. 

2,60m, ładowność min. 2 tony. Samochód ma mieć możliwość załadunku z boku i z tyłu, ma być 

wyposażony w platformę samo-wyładowczą oraz mieć możliwość holowania przyczepy towarowej, którą 

zapewni wykonawca. Parametry przyczepy: - przyczepa dwuosiowa o wymiarach przestrzeni 

załadunkowej: - długość przestrzeni załadunkowej min. 6m - szerokość przestrzeni załadunkowej min. 

2,40 m - wysokość przestrzeni załadunkowej min, 2,40 m - ładowność min. 1,5 tony. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca ma posiadać ważne na dzień składania oferty ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Dla 

części I zamówienia: na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. Dla części II zamówienia: na kwotę co 

najmniej 400 000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału, o których mowa w art.22 ust.1 może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu w formie oryginału 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z 

nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle 

pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; b) zmian redakcyjnych Umowy, lub 

zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących 

wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; c) zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od stron umowy, e) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. f) Zmiany 

sposobu i terminu płatności na rzecz Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opera Wrocławska ul. 

Świdnicka 35 50-066 pok. 704 (VII piętro). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 

godzina 09:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 pok. 552 (sekretariat V piętro). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


