
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Wrocław: Usługa wykonania elementów dekoracji do sp ektaklu Otello dla 

potrzeb Opery Wrocławskiej  

Numer ogłoszenia: 37905 - 2012; data zamieszczenia:  15.02.2012 

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:  http://www.opera.wroclaw.pl/1/ 

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 wykonania elementów dekoracji do spektaklu 

Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

wykonania elementów dekoracji do spektaklu Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia 

podzielony został na 3 części: Część I - Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od 

podpisania umowy Część II - Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy Cześć III - 

Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 7 dni od podpisania umowy Szczegółowe warunki 

realizacji zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy znajdujące się w dokumentacji 

postępowania. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.39.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 



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

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

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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

krótszy - w tym okresie zrealizował z naleŜytą starannością, odpowiednio dla kaŜdej części zamówienia: 

Dla części 1: Wykonanie z naleŜytą starannością, usługi (co najmniej jedna) wykonania elementów 

dekoracji w formie konstrukcji aluminiowych w ramach jednego zlecenia o wartości minimum 70.000 zł 

brutto Dla części 2: Wykonanie z naleŜytą starannością, usługi (co najmniej jedna) wykonania elementów 

dekoracji w formie konstrukcji aluminiowych w ramach jednego zlecenia o wartości minimum 30.000 zł 

brutto Dla części 3: Wykonanie z naleŜytą starannością, usługi (co najmniej jedna) wykonania elementów 

dekoracji w formie wytłoczek PCV metodą próŜniową w ramach jednego zlecenia o wartości minimum 

15.000 zł brutto oraz udokumentuje, Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŜycie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

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

zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. - zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od stron umowy, - zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka 



zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, - w innych sytuacjach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 

charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 

Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy 

nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą, - zmiany unormowań 

prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT (jeŜeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług i 

dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia 

brutto o kwotę równą róŜnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi i dostawy, których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). - gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna 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 525B.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.02.2012 

godzina 10:00, miejsce: Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław pok 552 Sekretariat 5 pietro.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu 

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wykonanie elementów konstrukcji aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania 

umowy. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  - Wykonanie elementów konstrukcji 

aluminiowych w terminie do 14 dni od podpisania umowy - wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na 

podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. 

Tęczowa.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.39.00.00-3. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Wykonanie schodów w terminie do 21 dni od podpisania umowy. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  - Wykonanie schodów w terminie do 21 

dni od podpisania umowy - wykonanie niezbędnych rysunków roboczych na podstawie dokumentacji 

scenograficznej. - dostawa do Opery Wrocławskiej we Wrocławiu ul. Świdnicka. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.39.00.00-3. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  - Wykonanie wytłoczek PCV metodą 

próŜniową w terminie do 7 dni od podpisania umowy - Wykonanie elementów do obłoŜenia dekoracji ,w formie 

wytłoczek z tworzywa PCV z wymaganym atestem trudnopalności. - wykonanie niezbędnych rysunków 

roboczych na podstawie dokumentacji scenograficznej. - dostawa do pracowni Opery Wrocławskiej we 

Wrocławiu ul. Tęczowa. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.39.00.00-3. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 7. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

 
 


