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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49771-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2018/S 023-049771
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, Teatr im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Osoba do kontaktów: Stanisław Jeleński, Jelenia Góra
58-560, Polska. Tel.: +48 756428110. Faks: +48 756428113. E-mail: inwestycje@teatrnorwida.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.12.2017, 2017/S 248-524475)

Przedmiot zamówienia:
CPV:31000000, 32000000, 19200000, 42410000, 31700000
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Tkaniny włókiennicze i podobne
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Zamiast:
Część nr: 3 Nazwa: Część II/3 Technologia mechaniki sceny:
1) Krótki opis
Zamówienie w ramach Części II/3 obejmuje:
a) Most kurtynowy z napędem elektrycznym wraz z mechanizmem kurtyny głównej sterowanej elektrycznie.
b) Most portalowy z napędem elektrycznym - renowacja. Wieże portalowe z napędem ręcznym -renowacja.
c) Mosty oświetleniowe z napędem elektrycznym Qmax=800kg.
d) Sztankiety dekoracyjne z napędem elektrycznym Qmax=250kg.
e) Trybuna widowni zasceniczna teleskopowa
f) Konstrukcja stalowa wieszaków nad proscenium. Konstrukcja stalowa balkon I na słupach bocznych. Szyny
horyzontalne na scenie. Belka oświetleniowa w kieszeni scenicznej.
g) Wciągarka żyrandola widowni i wciągarka w Sali kameralnej.
h) Zapadnia sceniczna z podłogą.
i) Kurtyny foyer - mechanizmy z okotorowaniem.
j) Tapicerowanie balustrad balkonów.
k) Rolety okienne foyer parter i foyer balkony z okablowaniem.
l) System wygrodzenia z kotarami udzielającymi widownię i kuluary.
m) Konstrukcja aluminiowa Sali kameralnej wraz systemem szyn i okotarowaniem
n) Konstrukcja aluminiowa Sali prób na parterze wraz z szynami i okotarowaniem.
o) Okotarowanie tekstylne sceny: kurtyna główna z lambrekinem, paludamenty, kulisy, horyzont czarny, horyzont biały,
p) System sterowania mechaniki scenicznej z szafami, pełnym okablowaniem, dokumentacją i szkoleniem.
q) Instalacje elektryczne przyłączeniowe z osprzętem, tablicami, rozdzielniami, pomiarami i dokumentacją
powykonawczą. Uruchomienie wszystkich urządzeń wraz z rozruchem technologicznym, oprogramowaniem,
kompatybilnością systemów. Pełna dokumentacja urządzeń z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT.
Przeprowadzenie szkoleń pracowników użytkownika.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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5.2.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
5.2.2018 (12:15)
Powinno być:
Część nr: 3 Nazwa: Część II/3 Technologia mechaniki sceny:
1) Krótki opis
Zamówienie w ramach Części II/3 obejmuje:
a) Most kurtynowy z napędem elektrycznym wraz z mechanizmem kurtyny głównej sterowanej elektrycznie.
b) Most portalowy z napędem elektrycznym – remont. Wieże portalowe z napędem ręcznym – renowacja.
c) Mosty oświetleniowe z napędem elektrycznym Qmax=800kg. 1 szt
d) Mosty oświetleniowe z napędem elektrycznym - remont istniejących 2 szt
e) Sztankiety dekoracyjne z napędem elektrycznym Qmax=250kg.
f) Trybuna widowni zasceniczna teleskopowa.
g) Konstrukcja stalowa wieszaków nad proscenium. Konstrukcja stalowa balkon I na słupach bocznych. Szyny
horyzontalne na scenie. Belka oświetleniowa w kieszeni scenicznej.
h) Wciągarka żyrandola widowni z napędem elektrycznym - remont istniejącej 1 szt
i) Wciągarka łańcuchowa w Sali kameralnej - szt 1
j) Zapadnia sceniczna z podłogą.
k) Kurtyny foyer - mechanizmy z okotarowaniem.
l) Tapicerowanie balustrad balkonów.
m) Rolety okienne foyer parter i foyer balkony z okablowaniem.
n) System wygrodzenia z kotarami udzielającymi widownię i kuluary.
o) Konstrukcja aluminiowa sali kameralnej wraz systemem szyn i okotarowaniem.
p) Konstrukcja aluminiowa sali prób na parterze wraz z szynami i okotarowaniem.
q) Okotarowanie tekstylne sceny: kurtyna główna z lambrekinem, paludamenty, kulisy, horyzont czarny, horyzont biały.
r) System sterowania mechaniki scenicznej z szafami, pełnym okablowaniem, dokumentacją i szkoleniem.
s) Instalacje elektryczne przyłączeniowe z osprzętem, tablicami, rozdzielniami, pomiarami i dokumentacją
powykonawczą. Uruchomienie wszystkich urządzeń wraz z rozruchem technologicznym, oprogramowaniem,
kompatybilnością systemów. Pełna dokumentacja urządzeń z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT.
Przeprowadzenie szkoleń pracowników użytkownika.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.2.2018 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
20.2.2018 (12:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej
Na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony skorygowane dokumenty: Załączniku nr 2 Tabela
Elementów Ceny Ryczałtowej do SIWZ, Tom III - Opis Przedmiotu Zamówienia odrębny dla każdej z części oraz
Zestawienie urządzeń po zmianie.
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