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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Adres pocztowy: ul. Fredry 9
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymanowski
E-mail: a.szymanowski@opera.poznan.pl 
Tel.:  +48 616590200
Faks:  +48 616393989
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opera.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Numer referencyjny: 332/04/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w 
Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: adamzp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-144675
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 214-523300
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/10/2020

mailto:a.szymanowski@opera.poznan.pl
http://www.opera.poznan.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523300-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki 
sceny, która:
1. posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym,
2. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty ukończenia studiów wyższych,
3. w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 1 realizację dotyczącą wykonania mechaniki scenicznej, z 
minimum 10 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;
e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu 
sterowania, która:
1. w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 1 realizacji dotyczącej wykonania sterowania mechaniką 
sceny w obiektach kultury z minimum 10 osiami napędów mechaniki górnej;
g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i 
elektroakustyki, która:
1. posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku,
2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty ukończenia studiów wyższych,
3. w ciągu ostatnich 5 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu 
elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z 
widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, w tym co najmniej dla 1 
obiektu operowego;
Powinno być:
d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót mechaniki 
sceny, która:
1. posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym,
2. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty ukończenia studiów wyższych,
3. w ciągu ostatnich 8 lat brała udział przy minimum 1 realizację dotyczącą wykonania mechaniki scenicznej, z 
minimum 10 osiami napędów mechaniki górnej oraz zapadni scenicznych mechaniki dolnej;
e) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót systemu 
sterowania, która:
1. w ciągu ostatnich 8 lat brała udział przy minimum 1 realizacji dotyczącej wykonania sterowania mechaniką 
sceny w obiektach kultury z minimum 10 osiami napędów mechaniki górnej;
g) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót akustyki i 
elektroakustyki, która:
1. posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku,
2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty ukończenia studiów wyższych,
3. w ciągu ostatnich 8 lat brała udział przy minimum 2 realizacjach akustyki budowlanej, systemu 
elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu inspicjenta dla obiektów kultury z 
widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, w tym co najmniej dla 1 
obiektu operowego;
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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i) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonał:
1. min. 1 realizację, która w swym zakresie obejmowała: budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont obiektu 
kubaturowego o wartości całości roboty budowlanej min. 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT
2. min. 1 realizację polegającą na remoncie obiektu kubaturowego objętego ochroną właściwego konserwatora 
zabytków o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
3. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż instalacji sanitarnej składającej się z 
instalacji c.o., instalacji kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji zraszaczowej i klimatyzacji, 
o wartości min. 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
4. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montażu oświetlenia scenicznego i widowni o 
wartości min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
5. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montażu mechaniki scenicznej o wartości min. 5 
000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
6. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż akustyki sceny i widowni o wartości min. 1 
000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
oraz potwierdzą, że realizacje te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (należycie).
Powinno być:
i) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
1. min. 1 realizację, która w swym zakresie obejmowała: budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont obiektu 
kubaturowego o wartości całości roboty budowlanej min. 10 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
2. min. 1 realizację polegającą na remoncie obiektu kubaturowego objętego ochroną właściwego konserwatora 
zabytków o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
3. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż instalacji sanitarnej składającej się 
z instalacji c.o., instalacji kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji zraszaczowych lub 
tryskaczowych oraz klimatyzacji, o wartości min. 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
4. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż oświetlenia scenicznego i widowni o 
wartości min. 2 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
5. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż mechaniki scenicznej o wartości min. 5 
000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
6. min. 1 inwestycję obejmującą w swym zakresie: dostawę i montaż akustyki lub elektroakustyki sceny i 
widowni o wartości min. 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT,
oraz potwierdzą, że realizacje te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (należycie).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 14:00
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Powinno być:
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


