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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61209-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: System sterowania i kontroli
2017/S 034-061209

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Opera Wrocławska
000278942
Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl 
Faks:  +48 7137508852
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=49
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Opera Wrocławska
000278942
ul. Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=49
mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny – Etap II.
Numer referencyjny: ZP/PN/01/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42961000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap II przedsięwzięcia o nazwie: Modernizacja
systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny składającego się z dwóch etapów. Etap I
wymienionego w zdaniu poprzednim przedsięwzięcia był zrealizowany w grudniu 2015 r. posiadamy
nowoczesny system sterowania „Aida” który z dwóch pulpitów obejmuje sterowanie 48 urządzeń scenicznych
(w tym 28 urządzeń elektrycznych „regulowanych”, 20 urządzeń elektrycznych bez regulacji).
Realizacja etapu II ( część a) i b)) zamówienia obejmuje:
a. dostosowanie urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej do obecnych standardów technicznych i
wymogów scenograficznych;
b. dostosowanie urządzeń do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników pod.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa podnośnika masztowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42961000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opera Wrocławska 50-066 Wrocław ul. Świdnicka 35.

II.2.4) Opis zamówienia:
Podnośnik masztowy samojezdny o napędzie elektrycznym 24 V, zasilany z baterii akumulatorowej 240 Ah
(+10 Ah), wyposażony w prostownik oraz wskaźnik naładowania akumulatorów, z możliwością jazdy przy pełnej
wysokości i wbudowanym wskaźnikiem przeciążenia. Dodatkowo platforma wyposażona w gniazdo 230 V AC.
Podnośnik o parametrach:
— Wysokość robocza 10m (±10 cm)
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— Wysokość platformy 8m (±10 cm)
— Maksymalny zasięg 3m (±35 cm)
— Maksymalny udźwig 200 kg
— Długość 2,7 m (±15 cm)
— Wysokość 1,99 m (±10 cm)
— Ciężar całkowity 2 735 kg (-85 kg).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/07/2017
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny etap II: część a i
część b.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35.

II.2.4) Opis zamówienia:
Realizacja etapu II ( część a) i b)) zamówienia obejmuje:
a. dostosowanie urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej do obecnych standardów technicznych i
wymogów scenograficznych;
b. dostosowanie urządzeń do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy;
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c. dostosowanie urządzeń do wymagań zawartych w OZP z uwzględnieniem pełnej kompatybilności urządzeń
zastosowanych w Etapie I.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opera Wrocławska złożyła Wniosek i z pozytywnym skutkiem uczestniczy w naborze POIS.08.01.00-002/16,
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwoju zasobów kultury, Działania: 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturalnego i rozwój zasobów kultury, Nazwa projektu: „Poprawa warunków prowadzenia działalności
kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocła.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że spełnia następujący warunek:
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN ( słownie: miliony PLN).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez dostawy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, Zamawiający rozumie wykonanie
co najmniej 2 (dwóch) realizacji, polegających na modernizacji/ budowie/ rozbudowie systemu sterowania
mechaniką sceny na rzecz instytucji kultury [ posiadającej formę organizacyjną w rozumieniu Ustawy z dnia
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25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 ze
zm.), w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki,
domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach
kultury] o wartości każdej ze wskazanych realizacji nie mniej niż 1 500 000 PLN (brutto) oraz udokumentuje, że
realizacje, o których mowa zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw sumuje
się.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ oraz Wzorem umowy.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory umów:
Część 1: Umowa dostawy podnośnika masztowego.
Część 2: Umowa dostawy i montażu nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny
etap II: część a) i część b).
Zamawiający w obu umowach wskazanych przewiduje następującą procedurę zmian:
1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki
pozaumowne.
2. 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:
1) 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;
2) zmian reda.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, pok. 540.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje
uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

