
OPERA WROCŁAWSKA 
UL. ŚWIDNICKA 35 
50-066 WROCŁAW 
                                                                    WROCŁAW 16.04.2012 
 
L. DZ.    230 /2012 
 
                           Wykonawcy w postępowaniu 
 

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

spektaklu Bal Maskowy dla potrzeb Opery Wrocławskiej.” znak sprawy ZP/PN/08/2012 
 

Działając na postawie art. 38 ust. 4  ustawy 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VIII pkt 2A: 
 
BYŁO: 
W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  
Wykonawca  w okresie trzech  ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował  z naleŜytą starannością co najmniej dwie 
usługi wykonania dekoracji teatralnych, telewizyjnych lub operowych sposobem konstrukcji 
aluminiowej i/lub stalowej o wartości minimum  500 000,00 zł netto kaŜda oraz udokumentuje, 
Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŜycie. 
JEST: 
W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  
Wykonawca  w okresie trzech  ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował  z naleŜytą starannością co najmniej dwie 
usługi wykonania dekoracji teatralnych lub operowych w oparciu o konstrukcję aluminiową i/lub 
stalową, spełniające warunki widowiska artystycznego, o wartości minimum  500 000,00 zł 
netto kaŜda oraz udokumentuje, Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŜycie. 
 
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IX pkt A8: 
 
BYŁO: 
Wykaz  zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usług  ( co najmniej dwóch) 
polegających na:  
wykonaniu z naleŜytą starannością co najmniej dwóch usług wykonania dekoracji teatralnych, 
telewizyjnych lub operowych sposobem konstrukcji aluminiowej i/lub stalowej o wartości 
minimum 500 000,00 zł netto kaŜda 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
JEST: 
Wykaz  zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usług  ( co najmniej dwóch) 
polegających na:  
wykonaniu z naleŜytą starannością co najmniej dwóch usług wykonania dekoracji teatralnych 
lub operowych w oparciu o konstrukcję aluminiową i/lub stalową, spełniających warunki 
widowiska artystycznego, o wartości minimum  500 000,00 zł netto kaŜda 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
 
3. W związku z wprowadzoną zmianą, Załącznik Nr 5 do SIWZ, wykaz usług 

otrzymuje brzmienie: 
 
 
 
 
 
 



Pieczęć Wykonawcy 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Wykaz usług 

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,  ( co najmniej dwóch) polegających na 
wykonaniu z naleŜytą starannością co najmniej dwóch usług wykonania dekoracji teatralnych 
lub operowych w oparciu o konstrukcję aluminiową i/lub stalową, spełniających warunki 
widowiska artystycznego, o wartości minimum  500 000,00 zł netto kaŜda z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
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Uwaga. 

1. Wykazać wykonane usługi  zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VIII  pkt  2 A SIWZ dotyczące  „posiadania 
wiedzy i doświadczenia”  

2. NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia o których mowa w wykazie zostały wykonane naleŜycie 
(np. referencje) 

 
upełnomocniony przedstawiciel 

 wykonawcy: 
 
 
 

........................................................ 
    (pieczątka i podpis) 

 
        Data : ............................................ 

 
*   niepotrzebne skreślić. 
** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu naleŜy dołączyć w szczególności pisemne 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i 
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

 



4. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 

5. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, Zamawiający zmienia termin 
składania ofert na   23.04.2012 godz.  10.00 

 
 
  
 
   Z powaŜaniem 
 
 Janusz Słoniowski 
Zastępca Dyrektora 
Opery Wrocławskiej 


