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Wrocław: WYNAJEM, MONTA ś, OBSŁUGA I DEMONTA ś KONSTRUKCJI

WIDOWNI NA POTRZEBY SPEKTAKLU OPEROWEGO OTELLO G.

VERDIEGO

Numer ogłoszenia: 38113 - 2008; data zamieszczenia:  25.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800,

fax 081 3708852.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.opera.wroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  WYNAJEM, MONTAś, OBSŁUGA I DEMONTAś

KONSTRUKCJI WIDOWNI NA POTRZEBY SPEKTAKLU OPEROWEGO OTELLO G. VERDIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

wynajem, montaŜ, obsługa i demontaŜ konstrukcji widowni z uwzględnieniem następujących zastrzeŜeń

Zamawiającego: 1.1Liczba miejsc na widowni: nie mniej niŜ 4900 1.2Konstrukcja stalowa, odporna na warunki

atmosferyczne 1.3Siedziska impregnowane, odporne na warunki atmosferyczne 1.4Całość konstrukcji musi być

zabezpieczona barierkami gwarantującymi bezpieczeństwo uŜytkowników, a zabezpieczenie przejść ewakuacyjnych

musi być zgodne z przepisami ppoŜ. 1.5Całość konstrukcji musi być wykonana w jednym systemie

montaŜu,posiadającym certyfikat bezpieczeństwa B 1.6Zamawiający określa wysokość podestu pierwszego rzędu

na 1,5 m z zastrzeŜeniem braku moŜliwości wejścia na widownię od frontu. 1.7Siedziska muszą być

ponumerowane, a sposób konstrukcji widowni ma gwarantować parzystą ilość miejsc w rzędzie i w sektorze. 2.0

Konstrukcja ma być wykonana zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę, podpisanym przez

uprawnioną osobę.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 28.11.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych

warunków:  Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
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Pzp, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww ustawy a takŜe pozostałe warunki

szczegółowe określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Warunki

szczegółowe: 2.1.Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien zrealizować je siłami

własnymi lub przy udziale podwykonawcy. 2.2 Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizować z naleŜytą starannością ,co

najmniej jeden wynajem trybun na min 2000 miejsc w ramach jednego przedsięwzięcia . 2.3

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ocena spełniania warunków wedle kryteriów spełnia - nie

spełnia

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1Wykonawca jest zobowiązany

dołączyć do Formularza Kwalifikacyjnego następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1.Oświadczenie

(druk), Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1pkt. 1,2,3 ustawy Pzp. W przypadku,

gdy ofertę składa kilku Partnerów składających wspólną ofertę (Konsorcjum) powyŜsze oświadczenie

podpisuje Lider. 1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert w niniejszym przetargu, W przypadku, gdy ofertę składa kilku Partnerów składających

wspólną ofertę (Konsorcjum) kaŜdy z nich składa powyŜsze dokument. 1.3 Pełnomocnictwo dla Lidera

lub pełnomocnika , jeŜeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub Lidera. 1.4.Wykaz

zrealizowanych wynajmów trybun (druk ) w okresie ostatnich 3 lat a jeŜeli okres prowadzonej

działalności jest krótszy to w tym okresie potwierdzający spełnienie warunku 3.2.2 Do wykazu

zrealizowanych dostaw naleŜy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie przedmiotowych

wynajmów z naleŜytą starannością. 1.5Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej. 1.6.Oświadczenie ( druk ), Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 i2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Partnerów składających

wspólną ofertę (Konsorcjum) kaŜdy z nich składa powyŜsze oświadczenie. 1.7.W przypadku, gdy

Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa wyŜej dostarczy jego kserokopię,

kserokopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. NaleŜy na kserokopii zamieścić zapis:

za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną. Zamawiający moŜe

zaŜądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli

przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać uzasadnione wątpliwości, co do ich

prawdziwości. 1.8.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP to

zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 10.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem

składania ofert.

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:  najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.opera.wroclaw.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Opera Wrocławska ul. Świdnicka

35 50-066 Wrocław.
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.03.2008 godzina

09:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok nr 552.

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


