
Wrocław: USŁUGA PRZYSTOSOWANIA MOSTU HORYZONTOWO - 

KONTROWEGO W BUDYNKU OPERY WROCŁAWSKIEJ DO SPEKTAKL U 

OPOWIEŚCI HOFFMANA J. OFFENBACHA  

Numer ogłoszenia: 162815 - 2009; data zamieszczenia : 23.09.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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, faks 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) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  USŁUGA PRZYSTOSOWANIA MOSTU 

HORYZONTOWO - KONTROWEGO W BUDYNKU OPERY WROCŁAWSKIEJ DO SPEKTAKLU OPOWIEŚCI 

HOFFMANA J. OFFENBACHA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot 

zamówienia obejmuje usługę przystosowania mostu horyzontowo-kontrowego w budynku Opery Wrocławskiej do 

spektaklu Opowieści Hoffmana J. Offenbacha z uwzględnieniem wymagań szczegółowych: Wymagany termin 

wykonania usługi 9-11 listopada 2009 (moŜliwość wejścia na teren Opery od 08. listopada 2009 godz. 23.00) 

1.ZrównowaŜyć układ most - przeciwwaga a. zrównowaŜyć układ przez zniesienie obecnej róŜnicy wynoszącej 400 

kg (most jest obecnie cięŜszy) oraz zwiększyć nośności mostu o 200 kg, poprzez zastąpienie istniejących 

Ŝeliwnych płyt odpowiednią ilością płyt ołowianych b. Po wykonaniu prac opisanych w pkt a) dokonać kontrolnego 

pomiaru zrównowaŜenia układu 2. Dostarczyć elementy układu napędowego ( silnik z podwójnym hamulcem i 

enkoderem ), z uwzględnieniem pozostawienia obecnie zamontowanej przekładni a. zdemontować obecnie 

zamontowany silnik i hamulec b. dostarczyć i zamontować odpowiedni silnik z enkoderem i podwójnym hamulcem 

o parametrach: 3kW, 400V 50Hz, prędkość-960 1/min, stopień ochrony- IP54, cosø-0,74, moment hamulca-

150Nm, zasilanie hamulca-230V 3. Dostarczyć, zamontować, zaprogramować przetwornicę częstotliwości o 

parametrach: 3x400V 50Hz, 4kW, do układu napędowego z uwzględnieniem urządzeń obecnie zainstalowanych w 



maszynowni Opery Wrocławskiej - przetwornicę zainstalować w istniejącej rozdzielni. Wykonać niezbędną 

instalację elektryczną do zasilania układu (tj. silnik, enkoder, hamulec, przetwornica). Ze względu na rodzaj 

przetwornic częstotliwości zamontowanych obecnie w maszynowni urządzeń scenicznych Opery Wrocławskiej, 

Zamawiający w celu zapewnienia jednolitej obsługi serwisowej wskazuje urządzenie firmy Control Techniques 4. 

Wykonać próby ruchowe całości układu 5. Wykonać schematy oraz pomiary wykonanych instalacji elektrycznych. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.53.00.00-9, 50.53.14.00-0. 

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

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

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 11.11.2009. 

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:  3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w 

ustawy a takŜe pozostałe warunki szczegółowe określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 3.2. Warunki szczegółowe: 3.2.1 Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres 

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

usługę polegającą na montaŜu urządzeń typu wciągarka-wciągnik lub suwnica. 3.2.2 Wykonawca ubiegający się 

o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę minimum 300 000 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

spełnia/nie spełnia.  

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

spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  10.1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do Formularza 

Kwalifikacyjnego następujące oświadczenia i dokumenty: 10.1.1. 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. 10.1.2 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. 10.1.3 Pełnomocnictwo dla Lidera lub pełnomocnika, jeŜeli oferta będzie podpisana przez 



pełnomocnika lub Lidera. 10.1.4 Wykaz zrealizowanych usług polegających na montaŜu urządzeń typu 

wciągarka-wciągnik lub suwnica (druk ) w okresie ostatnich 3 lat a jeŜeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy to w tym okresie potwierdzający spełnienie warunku 3.2.1 Do wykazu zrealizowanych usług naleŜy 

dołączyć referencje Zamawiających potwierdzające wykonanie przedmiotowych usług z naleŜytą starannością. 

10.1.5 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca posiada ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300 000 zł 10.1.6 

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. 10.1.7 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. 10.1.8 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 : 

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

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

Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok. 541. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.10.2009 

godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok. 552 Sekretariat. 

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


