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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż modułowej sceny obrotowej dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Zamówienie udzielane w
częściach.
Numer referencyjny: ZP/PN/03/2018

II.1.2) Główny kod CPV
31720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy
bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie
poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z
załączoną dokumentacją. Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich
ewentualny transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać
standardowe wymiary transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi
transportowe o wymiarach 1700 x 2400 mm. Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu dostawy znajdują
się w Rozdziale nr III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nminalia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-052634
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 069-152645
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy
bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie
poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z
załączoną dokumentacją.Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich ewentualny
transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać standardowe wymiary
transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi transportowe o wymiarach
1700 x 2400 mm.Wykonawca na swój koszt dokona szczegółowych pomiarów sceny w celu przygotowania,
dostarczenia i wykonania pierwszego montażu sceny obrotowej w budynku Opery Wrocławskiej. Konstrukcja
sceny wykonana z systemowych profili aluminiowych, scena wsparta na kołach jezdnych, obłożenie zewnętrzne
- płyty drewniane.Część środkowa (rdzeń) sceny: element środkowy wyposażony w pierścień ślizgowy. Scena
obrotowa ma spełniać zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 15.9.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. (Dz. U.
10.184.1240) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu dostawy znajdują się w Rozdziale nr III SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia.
Podstawowe dane techniczne:
Średnica 10 m z możliwością rozbudowy do 14 m.
Możliwość programowania minimum 15 pozycji.
Archiwizację minimum 100 pokazów (zawierających po minimum 15 scen).
Możliwość zmiany kierunku ruchu oraz prędkości obrotowej.
Obciążenie statyczne: nie mniej niż: 500 kg / m2.
Obciążenie dynamiczne: nie mniej niż: 250 kg / m2.
Minimalna prędkość obrotowa: nie więcej niż: 0,3 m/s.
Maksymalna prędkość obwodowa: nie mniej niż 0,8 m / s.
Nośność minimalna: 10 000 kg.
Wysokość całkowita: nie więcej niż: 200 mm.
Pulpit sterowniczy z interfejsem graficznym i ekranem dotykowym min 7 cali max 19 cali (z możliwością regulacji
jasności).
Powinno być:
Dostawa montaż i uruchomienie w budynku Opery Wrocławskiej modułowej sceny obrotowej o średnicy
bazowej 10 m wraz z elementami do rozbudowy sceny obrotowej do średnicy 14m (poprzez dokładanie
poszczególnych elementów trapezowych). Oczekiwany podział konstrukcji sceny obrotowej zgodnie z
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załączoną dokumentacją. Poszczególne elementy składowe konstrukcji sceny muszą umożliwiać ich
ewentualny transport ręczny przez 2 osoby. Wymiary poszczególnych elementów muszą uwzględniać
standardowe wymiary transportowe oraz umożliwiać transport elementów na scenę OW poprzez drzwi
transportowe o wymiarach 1700 x 2400 mm. Wykonawca na swój koszt dokona szczegółowych pomiarów
sceny w celu przygotowania, dostarczenia i wykonania pierwszego montażu sceny obrotowej w budynku
Opery Wrocławskiej. Konstrukcja sceny wykonana z systemowych profili aluminiowych, scena wsparta na
kołach jezdnych, obłożenie zewnętrzne - płyty drewniane. Część środkowa (rdzeń) sceny: element środkowy
wyposażony w pierścień ślizgowy. Scena obrotowa ma spełniać zasady określone w Rozporządzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
organizacji i realizacji widowisk. (Dz. U. 10.184.1240) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawowe dane techniczne:
• średnica 10 m z możliwością rozbudowy do 14 m
• możliwość zmiany kierunku ruchu oraz prędkości obrotowej
• obciążenie statyczne: nie mniej niż: 500 kg / m2
• obciążenie dynamiczne: nie mniej niż: 250 kg / m2.
• minimalna prędkość obrotowa: nie więcej niż: 0,3 m/s
• maksymalna prędkość obwodowa: nie mniej niż 0,8 m / s
• nośność minimalna: 10 000 kg
• wysokość całkowita: nie więcej niż: 200 mm
• Panel sterowniczy umożliwiający zmianę kierunku obrotowego oraz zmianę prędkości obrotowej
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 07/06/2018
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W ramach sprostowania dokonano sprostowania brzmienia Załączników do SIWZ. Szczegóły na http://
www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=1442
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http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=1442

