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Wrocław: Usługi transportu i nadzoru nad transporte m środków 

inscenizacji dla potrzeb Opery Wrocławskiej  

Numer ogłoszenia: 302104 - 2012; data zamieszczenia : 14.08.2012 

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:  Usługi transportu i nadzoru nad transportem 

środków inscenizacji dla potrzeb Opery Wrocławskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są usługi 

transportu drogowego typu BUS, usługi transportu drogowego typu cięŜarowy, oraz usługi załadunku 

rozładunku i nadzoru nad transportem środków inscenizacji na potrzeby Opery Wrocławskiej. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony 

został na 3 części: Część I - Usługi transportu drogowego samochodem typu BUS Część II - Usługi transportu 

drogowego samochodem typu cięŜarowy Część III - Usługi załadunku, rozładunku i nadzoru nad transportem 

środków inscenizacji. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9, 63.11.00.00-3, 63.71.00.00-9. 

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:  Zakończenie: 30.06.2013. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium Dla części I 

zamówienia: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Dla części II zamówienia: w wysokości 1 

000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Dla części III zamówienia: w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) 

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 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi posiadać uprawnienia: I. Dla I części zamówienia: do świadczenia usług na 

wykonywanie transportu drogowego osób; zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie 

drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.); II. Dla II części zamówienia: do 

świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego rzeczy; zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001r o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.); 

• 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: I. Dla części 1: co najmniej jedną usługę transportu drogowego samochodem typu bus 

w ramach realizacji jednej umowy, polegającą na przejechaniu co najmniej 5 000km, na rzecz 

jednego Zamawiającego; II. Dla części 2: co najmniej jedną usługę transportu drogowego 

samochodem cięŜarowym w ramach realizacji jednej umowy, polegającą na przejechaniu co 

najmniej 5 000km, na rzecz jednego Zamawiającego III Dla części 3: co najmniej jedną usługę 

polegającą na świadczeniu przez okres min 6 miesięcy usług załadunkowych, rozładunkowych i 

nadzoru transportu towarów dla instytucji kultury UWAGA: Wykonawca potwierdza spełnienie 

powyŜszego warunku wiedzy i doświadczenia odrębnie dla kaŜdej części, na którą składana jest 

oferta. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponować: I. Dla I części 

zamówienia: min. 1 samochodem typu BUS posiadającym miejsca dla min. 7 osób bez kierowcy oraz 



przestrzeń załadunkową: długość - min. 2,50m; szerokość - min. 1,50m; wysokość - min. 1,30; II. Dla 

II części zamówienia: min. 1 samochodem typu cięŜarowym o wymiarach przestrzeni załadunkowej: 

długość - min. 7,00m; szerokość - min. 2,40m, wysokość - min. 2,40m. Samochód ma być 

wyposaŜony w platformę samo-wyładowczą oraz mieć moŜliwość holowania przyczepy towarowej. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponować: Dla III części 

zamówienia: co najmniej 1 osobą która będzie pełnić funkcję brygadzisty, która posiada co najmniej 

6 miesięczne doświadczenie w organizacji usług załadunku/rozładunku towarów. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia: Dla części I zamówienia: na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Dla części II zamówienia: 

na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Dla części III zamówienia: na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. 

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: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

• wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

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

naleŜy 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. Umocowanie musi 

wynikać z treści pełnomocnictwa, załączonego w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

których 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  

1. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje moŜliwość 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian 

wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak moŜliwości 

realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na raŜącą stratę groŜącą jednej ze Stron; b) zmian 

redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw 

związanych z realizacją umowy; c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności przyspieszających realizację, obniŜających ponoszone przez Zamawiającego koszty; d) 

konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy 

dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą 

ustawą. 3. JeŜeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i 

usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części 

wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano. 4. Wszelkie zmiany umowy 

mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności. 

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 V piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.08.2012 

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

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 

 
 


