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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 ul. Świdnicka
35, 50-066 Wrocław

Tel.: +48 713708850

Osoba do kontaktów:  mgr inż. Beata Kawińska

E-mail:  beata.kawinska@opera.wroclaw.pl Faks:  +48 713708862

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 ,Zadanie nr1-Wykonanie ścian ...

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

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2
Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
Realizując niniejsze przedsięwzięcie budowlane Zamawiający na podstawie art. 32 ust.4 ustawy Pzp udziela
zamówienia w częściach, nadając części pierwszej niniejszego zamówienia nazwę: Zadanie nr 1 – Wykonanie
ścian
szczelinowych, płyty fundamentowej, tunelu zjazdowego wraz z robotami towarzyszącymi.
Uwzględniając szacunkową wartość całego przedsięwzięcia (Projektu) postępowanie o udzielenie niniejszego
amówienie prowadzone jest z zastosowaniem regulacji prawnych wynikających a treści art. 169 ust.2 pkt.1)
ustawy
Pzp.
Zakres rzeczowy zadania nr 1 obejmuje:
− roboty ziemne (w tym roboty archeologiczne);
− ścianki szczelinowe;
− płyta fundamentowa;
− tunel zjazdowy;
− studnia doświetlająca;
− wzmocnienie starej części Opery w postaci pali jet-grounding;
− przekładki sieci-elektryczne, teletechniczne i sanitarne;
Wykonanie powyższych robót przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi na podstawie
przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR.
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/20/12

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:   2012-122539   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 172-284143  z dnia:  07/09/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/09/2012  (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
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów

Zamiast:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia
zobowiązany jest wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeliokres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym
okresie co najmniej:
— jedną robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu ścianki
szczelinowej na głębokości nie
mniejszej niż 10 mo wartości robót
co najmniej 10 mln PLN z VAT.
Za wykonane roboty budowlane,
o których mowa powyżej należy
rozumieć roboty, dla których wydano
świadectwa przejęcia lub końcowy
protokół odbioru robót budowlanych.

Powinno być:

1.Wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia
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
robót co najmniej 10 mln PLN z VAT,
która swym zakresem rzeczowym
obejmowała między innymi
wykonanie ścianki szczelinowej na
głębokości nie mniejszej niż 10 m.
Za wykonane roboty budowlane,
o których mowa powyżej należy
rozumieć roboty, dla których wydano
świadectwa przejęcia lub końcowy
protokół odbioru robót budowlanych.

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

Zamiast:
16/10/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/10/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
16/10/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/10/2012   Godzina: 10:30
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-125724
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