
             

                                                                                  
 
                                                                          Wrocław, dnia 11.09.2012r. 
                   

        Wykonawcy ubiegający się o niniejsze  
                       zamówienie publiczne 
 
 
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) do przetargu 

nieograniczonego na: „Rozbudowę Opery 

Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej, 

Zadanie nr 1: Wykonanie ścian 

szczelinowych, płyty fundamentowej, 

tunelu zjazdowego wraz z robotami 

towarzyszącymi: 

Część 

            

           Instrukcja Dla Wykonawców ( IDW)  
  
       1 

 
 

 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych , Zamawiający dokonuje modyfikacji: 
 
1). zapisu treści pkt.10.1.2) lit. b) IDW, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 



… „b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 
doświadczenia zobowiązany jest wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie co najmniej: 
- jedną robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 10 mln PLN z VAT, która 
swym zakresem rzeczowym obejmowała między innymi wykonanie ścianki 
szczelinowej na głębokości nie mniejszej niŜ 10 m. 
Za wykonane roboty budowlane, o których mowa powyŜej naleŜy rozumieć roboty, dla 
których wydano świadectwa przejęcia lub końcowy protokół odbioru robót budowlanych. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłoŜyć w Wykaz wykonanych robót budowlanych( sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej IDW) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty te zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;” …. 

 

2). zapisu treści pkt.19 ust.1 i 2 IDW, które otrzymują nowe brzmienie: 

 
…. „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: 
 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………. 

 

Oferta w postępowaniu na realizację zamówienia pn: „ROZBUDOWA  OPERY 

WROCŁAWSKIEJ  WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ, Zadanie nr 1 : 

Wykonanie ścian szczelinowych, płyty fundamentowej, tunelu zjazdowego 

wraz z robotami towarzyszącymi”. 

”, Znak sprawy: ZP/PO / 20 /12 
 

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

        Nie otwierać przed dniem 22.10.2012r. godz.10.30 
 
 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, naleŜy złoŜyć do dnia 
22.10.2012r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 
552.”… 
 
3). zapisu treści pkt.21 ust.1 IDW, który otrzymuje nowe brzmienie: 



 
… „1.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w 22.10.2012r. o godz. 10:30 w Operze  
Wrocławskiej, w pok. Nr 552 ( V piętro).” …. 
 

                                                                                                      Zastępca Dyrektora 
                                                                                                      Opery Wrocławskiej 

                                                                                                      Janusz Słoniowski 

 


