
OPERA WROCŁAWSKA 
UL. ŚWIDNICKA 35 
50-066 WROCŁAW 
                                                                    WROCŁAW 20.02.2012 
 
L. DZ.   131     /2012 
 

                          
 Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Usługa wykonania elementów 

dekoracji do spektaklu Otello dla potrzeb Opery Wrocławskiej.” znak sprawy 
ZP/PN/02/2012 

 
Działając na postawie art. 38 ust. 4  i 6ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 
r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143.), Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ. 

 
1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj.  załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
 
DLA Część 1 
BYŁO: 
I. Część 1 - 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. 
JEST: 
I. Część 1 - 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. 
- obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 
 
Część 1  pozycja 1 
Było: 
lp Element wymiary Technika wykonania Uwagi 

1 Konstrukcja ścian bocznych 
strona lewa i prawa ( 8 szt) 

800cm x 
240cm x 30cm 

Konstrukcja aluminiowa, 
kratownicowa, profil aluminiowy 
(40x20x2)mm, 
spawana w jednej płaszczyźnie z 
podziałem na pola (80x60 )cm  
Załącznik tab. nr 22 i 23. 
 

Elementy ścian 
łączone ze sobą  
śrubami. 
Ściana prawa el nr 3, 
posiada wnękę  
o wym. 300 cm x 60 
cm x 60 cm. 
Ściana prawa el.nr.1 
(tab.nr.26), posiada 
drzwi otwierane do 
tyłu o wym.200 x120 
cm. 

Jest: 
lp Element wymiary Technika wykonania Uwagi 

1 Konstrukcja ścian bocznych 
strona lewa i prawa ( 8 szt)  

800cm x 
240cm x 30cm 

Konstrukcja aluminiowa, 
kratownicowa, profil aluminiowy 
(40x20x2)mm, 
spawana w jednej płaszczyźnie z 
podziałem na pola (80x60 )cm  
Załącznik tab. nr 22 i 23. 
 

Elementy ścian 
łączone ze sobą  
śrubami. 
Ściana prawa el nr 3, 
posiada wnękę  
o wym. 300 cm x 60 
cm x 60 cm. 
Ściana prawa el.nr.1 
(tab.nr.26), posiada 
drzwi otwierane do 



tyłu o wym.200 x120 
cm. 
 
Uwaga:  
obowiązują 
wymiary podane w 
opisie a nie w tabeli 
technicznej Nr 22 i 
23,  
trójkąty znajdujące 
się na rysunku 
technicznym nie 
wchodzą w zakres 
zamówienia 
 

Część 1 pozycja 2 
Było 

2 Konstrukcja plafonu 960 cm x 
630 cm   

Konstrukcja aluminiowa  
kratownicowa, profil 
(40x20x2)mm, złoŜona z 5 
części , z otworem w środku, 
z podziałem na pola o 
wym.(80x60)cm 
Załącznik tab. nr 15 

Elementy łączone ze 
sobą śrubami do 
podwieszenia 
w poziomie ( 
konieczne zawiesia). 

Jest 

2 Konstrukcja plafonu 960 cm x 
630 cm x 30 
cm  

Konstrukcja aluminiowa  
kratownicowa, profil 
(40x20x2)mm, złoŜona z 5 
części , z otworem w środku, 
z podziałem na pola o 
wym.(80x60)cm 
Załącznik tab. nr 15 

Elementy łączone ze 
sobą śrubami do 
podwieszenia 
w poziomie ( 
konieczne zawiesia). 

 
Część I pozycja 5 
Zamawiający wymaga w ramach części I wykonanie pozycji 5 
lp Element wymiary Technika wykonania Uwagi 

 
5 Brama 

Konstrukcja bram 3 sztuki 
kaŜda na własnych kołach 
Brama I: trzy elementy: 
2 elementy: 320x120x60 
1 element 300x80x60 
Brama II: trzy elementy 
2 elementy: 280x120x60 
1 element 180x80x60 
Brama III: trzy elementy 
2 elementy: 160x120x60 
1 element 300x80x60 

Brama Nr 1 
( 540x 320x60) 
cm 
Brama Nr 2 
(420x280x60) 
cm 
Brama Nr 2 
(300x240x60) 

Konstrukcja kratownicowa 
aluminiowa spawana w jednej 
płaszczyźnie, profil( 
40x20x2)mm, z podziałem na 
pola o wym. 
(80x60)cm. 
Załącznik tab. nr 25 

Elementy łączone ze 
sobą  śrubami. 
 

 
DLA Część 2 
BYŁO: 
Część 2 - . 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 
 
JEST: 
Część 2 - . 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 
- Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 



 
DLA Część 3 
BYŁO: 
Część 3 - 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 
 
JEST: 
Część 3 - Wykonanie wytłoczek PCV metodą próŜniową w terminie do 10 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 
- Obowiązują jedynie te tabele techniczne, do których odsyła opis 

 

2. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 

3. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, Zamawiający zmienia termin składania ofert na   
27.02.2012 godz.  10.00 

 
 
 Janusz Słoniowski 
Zastępca Dyrektora 
Opery Wrocławskiej 
 


