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MODYFIKACJA  SIWZ część 1 IDW z dnia 
15.05.2012r. 
 
   
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) do przetargu 

nieograniczonego na: Rozbudowę Opery 

Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej: 

Część 

            

           Instrukcja Dla Wykonawców ( IDW)  
  
Część 1 

 

 
ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN: 
 
1). W pkt.10.2) lit. c) IDW wykreśla się ppkt. 7). W związku z 
powyŜszym  pkt.10.2) lit. c otrzymuje następujące brzmienie: 
 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
 
2) w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawcy spełniali warunki, dotyczące:  
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia; 
Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, zobowiązany jest wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował 
następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania  
tymi osobami:  
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        1). Przedstawiciel Wykonawcy – odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe –          
niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:  
- wyŜsze wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne,  
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,  
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu stanowiska kierowniczego 
jako Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik Projektu/ Kierownik Budowy w tym dla co 
najmniej jednego zadania z zakresu budowy/przebudowy obiektu kubaturowego 
uŜyteczności publicznej o wartości wykonanych robót na kwotę co najmniej 70 mln PLN z 
VAT.  
        2). Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za 
zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać łącznie następujące 
kwalifikacje:  
- wykształcenie techniczne, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 
28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 
poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 
394); 

-co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót) 
na budowie, w tym przy realizacji co najmniej jednego zadania z zakresu 
budowy/przebudowy obiektu kubaturowego uŜyteczności publicznej z co najmniej jedną 
kondygnacja podziemną pod minimum połową powierzchni zabudowy, o wartości 
wykonanych robót co najmniej 70 mln PLN z VAT; 
         3) Kierownik robót instalacyjno - sanitarnych (w rozumieniu Prawa 
Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót instalacyjno – sanitarnych – 
niniejsza osoba ma posiadać łącznie następujące kwalifikacje:  
- wykształcenie techniczne; 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 63, poz. 394); 

- co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót) na budowie, w 
tym przy realizacji co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/przebudowy obiektu 
kubaturowego o charakterze uŜyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co 
najmniej 40 mln PLN z VAT; 
  
          4) Kierownik robót telekomunikacyjnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) 
– niniejsza osoba ma posiadać łącznie następujące kwalifikacje: 
- wykształcenie techniczne;  
- uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami 
budowlanymi wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 
kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 
poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 
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wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 
394); 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót) 
na budowie, w tym przy realizacji co najmniej jednego zadania z zakresu 
budowy/przebudowy obiektu kubaturowego o charakterze uŜyteczności publicznej o 
wartości wykonanych robót co najmniej 40 mln PLN z VAT; 
 
           5) Kierownik robót w branŜy elektrycznej (w rozumieniu Prawa 
Budowlanego) – niniejsza osoba ma posiadać łącznie następujące kwalifikacje 
- wykształcenie techniczne, 
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
energoelektrycznych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 
dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze 
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); 
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót) 
na budowie, w tym przy realizacji co najmniej jednego zadania z zakresu 
budowy/przebudowy obiektu kubaturowego o charakterze uŜyteczności publicznej o 
wartości wykonanych robót co najmniej 40 mln PLN z VAT; 
            6) Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – 
odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać łącznie 
następujące kwalifikacje:  
- wykształcenie techniczne; 
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami 
budowlanymi wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 
dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane do 
kierowania w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. 
U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 
63, poz. 394); 
-co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych 
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót) 
na budowie; 
 
          7). Kierownik robót akustycznych posiadający łącznie: 
- wykształcenie techniczne; 
 -co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji prac akustycznych w obiektach instytucji 
   kultury, 
-co najmniej 1 realizacje w charakterze kierownika robót akustycznych w obiekcie 
   instytucji kultury, 
 
           8). Kierownik badań archeologicznych: spełniający łącznie: 
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- wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych(Dz.U.2004.150.1579 ze zm); 
 -co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych; 
 -co najmniej 1 realizacje w charakterze kierownika badań archeologicznych. 
 
Uwaga: W przypadku gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają 
języka polskiego wymagane jest aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i 
z języka polskiego.  
Zamawiający zakazuje łączenia funkcji przez w/w osoby.  
 
PowyŜszy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). 
Wykonawca powinien przeanalizować swoje rzeczywiste potrzeby w tym zakresie. JeŜeli 
jest to konieczne istnieje moŜliwość zatrudnienia dodatkowego personelu w celu 
zapewnienia naleŜytego wykonania zamówienia.  
 
Zamawiający co do zasady zakazuje zmian przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany 
takie będą moŜliwe jedynie po zaistnieniu okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy (np. 
zdarzeń losowych) określonych w Kontrakcie. W takim przypadku wszelkie zmiany 
personelu muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. 
 
Stosownie do treści art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę 
izbę. Zaświadczenie, o którym mowa powyŜej Wykonawca, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu na 
zasadach określonych w niniejszej IDW stanowiącej Część 1 SIWZ. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do niniejszej 
IDW)) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności kierować 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
- Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do niniejszej 
IDW, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienie budowlane 
 Uwaga: W przypadku gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają 
języka polskiego wymagane jest aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i 
z języka polskiego.  
 
 

2). Uwzględniając  treść art. 12 a ust. 2 pkt.1) ustawy Pzp w pkt.19.1 i 
pkt.19.2 IDW zmienia się odpowiednio terminy. Pkt.19.1 i pkt.19.2 
otrzymują następujące brzmienie: 
 
 

19. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty.  
 
1 Ofertę w 3 egz. ( 1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 
na zasadach określonych w niniejszej IDW) naleŜy umieścić w nieprzeźroczystym, 
trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 
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     Nazwa Wykonawcy:………………………………………. 

 

Oferta w postępowaniu na realizację zamówienia pn: „ROZBUDOWA  OPERY 
WROCŁAWSKIEJ  WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ”, Znak sprawy: ZP/PO / 
07 /12 
 

Nazwa Zamawiającego: Opera Wrocławska 
                                        ul. Świdnicka 35  
                                        50-066 Wrocław 

        Nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2012r. godz.10.30 
 
 
2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, naleŜy złoŜyć do dnia 
11 czerwca 2012r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. 
nr 552 

 
 
3). Uwzględniając  treść art. 12 a ust. 2 pkt.1) ustawy Pzp w pkt.20.1 
IDW zmienia się odpowiednio termin. Pkt.20.1  otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 
20. Miejsce i termin otwarcia ofert.  
 

1.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2012r. o godz. 10:30 w Operze  
Wrocławskiej, w pok. Nr 552 ( V piętro). 
 

 
 
W pozostałym zakresie treść IDW jako części 1 SIWZ nie ulega zmianie. 
 

 

 

 

Janusz Słoniowski 

Zastępca Dyrektora 

Opery Wrocławskiej 


