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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Opera Wrocławska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 896-000-55-26

Adres pocztowy: ul. Świdnicka 35

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-066 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Opera Wrocławska 50 - 066
Wrocław ul. Świdnicka 35, (sekretariat V piętro)

Tel.: +48 713708850

Osoba do kontaktów:  inż. Kazimierz Budzanowski

E-mail:  sekretariat@opera.wroclaw.pl Faks:  +48 713708852

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.opera.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie dokumentacji projektowej i
STWiOR opracowanych przez Biuro Projektowe: MANUFAKTURA Nr 1 Bogusław Wowrzeczka oraz realizacje
usług budowlanych (w szczególności: geodezyjnych, geotechnicznych, badań archeologicznych).
Przedmiotem robot budowlanych jest budowa budynku zaplecza Opery ( wspomagającego funkcjonalnie
istniejący budynek) oraz Sceny Letniej z zapleczem techniczno-usługowym w szczególności wraz z:
- budową dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych i pozostałych elementów
zagospodarowania terenu;
-budowa infrastruktury technicznej dla obsługi budynku – sieci;
-wyposażenie budynku w niezbędne media i instalacje;
- urządzenie terenów zielonych.
Działka zlokalizowana jest pomiędzy ul. H. Modrzejewskiej a Fosą Miejską, a od strony wschodniej teren
sąsiaduje z istniejącym budynkiem Opery Wrocławskiej.
Budynek składa się z:
- części podziemnej mieszczącej :
· pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne;
· garderoby zbiorowe artystów;
· przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytów;
· hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawień;
- części nadziemnej mieszczącej:
· Letnią Scenę Opery;
· Sale prób;
· Szycie i przechowywanie kostiumów;
· Pomieszczenia administracyjne;
· Garderoby indywidualne artystów z zapleczem sanitarno-socjalnym;
· Pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne;
· Sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym.
Nowobudowany budynek jest obiektem o ściśle określonych, wysokich wymaganiach akustycznych w zakresie
ochrony przed hałasem oraz zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego budynku.
Konstrukcja budynku:
- kategoria geotechniczna obiektu została określona jako II;
- konstrukcja budynku: mieszana. Podstawowy moduł konstrukcji nośnej wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami.
- konstrukcja połączenia nowego budynku z budynkiem opery, na poziomie -1: żelbetowa tarczowo-płytowa
oparta
na konstrukcji nowego budynku i zdylatowana od ściany budynku Opery .Połączenie z budynkiem istniejącym
poprzez przebicia wykonane w ścianie istniejącej.
Wyposażenie instalacyjne obiektu:
· Woda zimna i ciepła;
· Woda dla celów ppoż;
· Kanalizacja sanitarna;
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· Kanalizacja deszczowa;
· Centralne ogrzewanie;
· Ciepło technologiczne;
· Instalacja węzła cieplnego;
· Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
· Oddymiania i wentylacji garażu;
· Instalacja chłodnicza wody lodowej;
· Instalacja tryskaczowa wodna z pompą pożarową;
· Kanalizacji deszczowej;
· Elektryczne;
- oświetleniowa;
- gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia;
- gniazd wtykowych 230V dedykowanych;
- siłowa;
-techniczna- zasilania odbiorników zaplecza technicznego;
-technologiczna- zasilania odbiorników Sceny Letniej;
- technologiczna- zasilania odbiorników technologicznych pracowni, warsztatów, magazynów;
- technologiczna – zasilania odbiorników serwerowni, sal ekspozycyjnych.
· Teletechniczne:
- sieci strukturalne;
- kontroli dostępu;
- sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN);
-monitoringu ( CCTV);
- systemu inspicjenckiego;
-elektroakustyczne;
-elektroakustyczne.
· Instalacja połączeń wyrównawczych;
· Odgromowa.
Parametry powierzchniowe i kubaturowe:
powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m2
powierzchnia działki 4 249,00 m2
powierzchnia zabudowy 3 685,31 m2
powierzchnia wewnętrzna 17 634,80 m2
powierzchnia całkowita 19 046,60 m2
powierzchnia netto 16 643,22 m2
kubatura budynku 97 947,66 m3
kubatura dziedzińca i pasażu 38 108,76 m3
kubatura obiektu ogółem 136 056,43 m3
Gabaryty budynku:
- budynek w rzucie o kształcie czworoboku o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych najwyższej kondygnacji
74,92m x 48,50m
x 87,95m x 44,19m;
- budynek o wysokości 5 kondygnacji w części nadziemnej ( 22,0 m do najwyższego punktu dachu) oraz 3
kondygnacji w części
podziemnej ( 13,6m).



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 16

W zakres zamówienia nie wchodzi tzw. ruchome wyposażenie obiektu: w meble, urządzenia biurowe w tym
sprzęt komputerowy,
wyposażenie warsztatów, urządzenia techniczne.
Szczegółowy zakres wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem podano w dokumentacji przetargowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej na stronie Zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 w Część
2 SIWZ o
nazwie OPZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/07/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_OperaWroc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-052136   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 71-117863  z dnia:  12/04/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/04/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3 Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów.
W zakresie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu opisanych
wg w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający żąda:
1). Wykazu wykonanych robót
budowlanych (sporządzonego
według wzoru stanowiącego
załącznik do IDW Część 1 SIWZ)
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że
roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
2).Wykazu osób (sporządzonego
według wzoru stanowiącego

Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów.
W zakresie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu opisanych
wg w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający żąda:
1). Wykazu wykonanych robót
budowlanych (sporządzonego
według wzoru stanowiącego
załącznik do IDW Część 1 SIWZ)
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że
roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
2).Wykazu osób (sporządzonego
według wzoru stanowiącego
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załącznik do IDW Część 1
SIWZ), 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 także
zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
3) Oświadczenia (sporządzonego
według wzoru stanowiącego
załącznik do IDW Część 1 SIWZ),
że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienie budowlane.
Ocena spełniania przedstawionych
powyżej warunków zostanie
dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczeń i
dokumentów, wg zasady: „spełnia -
nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. W takim
wypadku Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu oryginał
pisemnego zobowiązania a także
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności:
1). Obowiązkiem wykonawcy w
przypadku, gdy korzysta z potencjału
podmiotów trzecich, jest rzeczywiste
wykazanie, że tym potencjałem
będzie dysponował.
2). Treść zobowiązania podmiotu
trzeciego powinna określać: kto jest
podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu
trzeciego, czego konkretnie dotyczy
zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym
jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji
gdy przedmiotem udzielenia są

załącznik do IDW Część 1
SIWZ), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
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zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym,
niemożliwe do samodzielnego
obrotu i dalszego udzielenia ich
bez zaangażowania tego podmiotu
w wykonanie zamówienia, taki
dokument powinien zawierać
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa
tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia.
3). Gdy wykonawca przy
wykazywaniu spełniania warunków
podmiotowych udziału w
postępowaniu powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich i będą
one uczestniczyły w realizacji
zamówienia, Zamawiający żąda od
wykonawcy złożenia dokumentów
podmiotowych dotyczących
podmiotów trzecich w zakresie
okoliczności wskazanych w art. 24
ust. 1 ustawy, do których odsyła §
2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
dokumentów.
4). Niezłożenie przez wykonawcę
w sytuacji, w której w celu
wykazania swojej zdolności do
realizacji zamówienia polega
on na zasobach podmiotów
trzecich, które będą uczestniczyły w
realizacji zamówienia, właściwych
dokumentów odnoszących się do
podmiotu trzeciego, wymaganych
przez zamawiającego, skutkuje
obowiązkiem wykluczenia
wykonawcy z postępowania z
powodu nie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
( art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp), po
uprzednim wezwaniu wykonawcy do
uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Dodatkowo Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu z art.22
ust.1 ustawy Pzp, sporządzonego
według wzoru stanowiącego
załącznik do IDW stanowiącej Części

zasoby nierozerwalnie związane
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według wzoru stanowiącego
załącznik do IDW stanowiącej Części
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1 SIWZ. (Wykonawcy składający
ofertę wspólną przedstawiają
razem jeden dokument podpisany
przez Pełnomocnika. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia
odrębnych oświadczeń przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
jeżeli Wykonawca składający
odrębne oświadczenie spełnia
samodzielnie wszystkie warunki
udziału w postępowaniu. Powyższe
oświadczenie winno zostać złożone
w formie oryginału).
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia,
o którym mowa w art.22 ust1 ustawy
Pzp zobowiązany jest wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym
okresie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną o
wartości, co najmniej 70 mln PLN
z VAT, której przedmiotem była:
budowa lub przebudowa obiektu
kubaturowego, o charakterze
użyteczności publicznej( Dz.U z
2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wielokondygnacyjnego (minimum
dwie kondygnacje nadziemne i
co najmniej jedną kondygnacją
podziemną pod minimum połową
powierzchni zabudowy) lub
- trzy roboty budowlane o łącznej
wartości, co najmniej 70 mln PLN z
VAT, w tym co najmniej jedna robota
budowlana o wartości min 40 mln
z VAT, których przedmiotem była:
budowa lub przebudowa obiektów
kubaturowych, o charakterze
użyteczności publicznej( Dz. U z
2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wielokondygnacyjnych (minimum
dwie kondygnacje nadziemne i w
co najmniej jednym obiekcie była
jedna kondygnacją podziemną
pod minimum połową powierzchni
zabudowy).
Za wykonane roboty budowlane,
o których mowa powyżej należy
rozumieć roboty, dla których wydano
Świadectwa Przejęcia lub końcowy
protokół odbioru robót budowlanych.

1 SIWZ. (Wykonawcy składający
ofertę wspólną przedstawiają
razem jeden dokument podpisany
przez Pełnomocnika. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia
odrębnych oświadczeń przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
jeżeli Wykonawca składający
odrębne oświadczenie spełnia
samodzielnie wszystkie warunki
udziału w postępowaniu. Powyższe
oświadczenie winno zostać złożone
w formie oryginału).
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia,
o którym mowa w art.22 ust1 ustawy
Pzp zobowiązany jest wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym
okresie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną o
wartości, co najmniej 70 mln PLN
z VAT, której przedmiotem była:
budowa lub przebudowa obiektu
kubaturowego, o charakterze
użyteczności publicznej( Dz.U z
2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wielokondygnacyjnego (minimum
dwie kondygnacje nadziemne i
co najmniej jedną kondygnacją
podziemną pod minimum połową
powierzchni zabudowy) lub
- trzy roboty budowlane o łącznej
wartości, co najmniej 70 mln PLN z
VAT, w tym co najmniej jedna robota
budowlana o wartości min 40 mln
z VAT, których przedmiotem była:
budowa lub przebudowa obiektów
kubaturowych, o charakterze
użyteczności publicznej( Dz. U z
2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wielokondygnacyjnych (minimum
dwie kondygnacje nadziemne i w
co najmniej jednym obiekcie była
jedna kondygnacją podziemną
pod minimum połową powierzchni
zabudowy).
Za wykonane roboty budowlane,
o których mowa powyżej należy
rozumieć roboty, dla których wydano
Świadectwa Przejęcia lub końcowy
protokół odbioru robót budowlanych.
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Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowiązany
jest wykazać, że do realizacji
zamówienia będzie dysponował
następującymi osobami niezbędnymi
do wykonania zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i
doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
1). Przedstawiciel Wykonawcy –
odpowiedzialny za zagadnienia
kontraktowe – niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje:
- wyższe 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 użyteczności
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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im

Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowiązany
jest wykazać, że do realizacji
zamówienia będzie dysponował
następującymi osobami niezbędnymi
do wykonania zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i
doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
1). Przedstawiciel Wykonawcy –
odpowiedzialny za zagadnienia
kontraktowe – niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje:
- wyższe 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 użyteczności
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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
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uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 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 użyteczności
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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.

uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 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 użyteczności
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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
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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 użyteczności 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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 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

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 użyteczności 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 ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 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
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co najmniej jednego zadania z
zakresu budowy/przebudowy
obiektu kubaturowego o charakterze
użyteczności publicznej o wartości
wykonanych robót co najmniej 40
mln PLN z VAT;
5) Kierownik robót w branży
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
ważne 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 zastrzeżeniem 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
użyteczności publicznej o wartości
wykonanych robót co najmniej 40
mln PLN z VAT;
6) Kierownik robót drogowych (w
rozumieniu Prawa Budowlanego)
– odpowiedzialny za prowadzenie

co najmniej jednego zadania z
zakresu budowy/przebudowy
obiektu kubaturowego o charakterze
użyteczności publicznej o wartości
wykonanych robót co najmniej 40
mln PLN z VAT;
5) Kierownik robót w branży
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
ważne 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 zastrzeżeniem 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
użyteczności publicznej o wartości
wykonanych robót co najmniej 40
mln PLN z VAT;
6) Kierownik robót drogowych (w
rozumieniu Prawa Budowlanego)
– odpowiedzialny za prowadzenie
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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 ważne 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 zastrzeżeniem 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 mechaniki sceny
posiadający łącznie:
- wykształcenie techniczne,
-co najmniej 5 letnie doświadczenie
w realizacji robót związanych z
budową/przebudową/ rozbudową
scen w obiektach instytucji kultury,
-co najmniej 1 realizacje w
charakterze kierownika robót
mechaniki sceny w obiekcie instytucji
kultury,
8). 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

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 ważne 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 zastrzeżeniem 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:
- wymagania określone w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
KULTURY z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich i
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akustycznych w obiekcie instytucji
kultury,
9). Kierownik badań
archeologicznych: spełniający
łącznie:
- 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 także 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.
Powyższy skład zespołu osobowego
jest zespołem podstawowym
(kluczowym). Wykonawca powinien
przeanalizować swoje rzeczywiste
potrzeby w tym zakresie. Jeżeli jest
to konieczne istnieje możliwość
zatrudnienia dodatkowego personelu
w celu zapewnienia należytego
wykonania zamówienia.
Zamawiający co do zasady zakazuje
zmian przedstawionego w ofercie
personelu. Zmiany takie będą
możliwe jedynie po zaistnieniu
okoliczności niezależnych 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

architektonicznych, a także 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.
Powyższy skład zespołu osobowego
jest zespołem podstawowym
(kluczowym). Wykonawca powinien
przeanalizować swoje rzeczywiste
potrzeby w tym zakresie. Jeżeli jest
to konieczne istnieje możliwość
zatrudnienia dodatkowego personelu
w celu zapewnienia należytego
wykonania zamówienia.
Zamawiający co do zasady zakazuje
zmian przedstawionego w ofercie
personelu. Zmiany takie będą
możliwe jedynie po zaistnieniu
okoliczności niezależnych 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
powyżej Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą
dostarczy Zamawiającemu przed
podpisaniem Kontraktu na zasadach
określonych w IDW stanowiącej
Część 1 SIWZ.
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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
powyżej Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą
dostarczy Zamawiającemu przed
podpisaniem Kontraktu na zasadach
określonych w IDW stanowiącej
Część 1 SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
23/05/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/06/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 11.06.2012 - 10:30
Miejscowość:
Wrocław siedziba zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-068211
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