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Nazwa zadania:  „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery 

Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” 
 

Bytom, dnia 22.06.2020 r. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Opera Śląska w Bytomiu 
ul. Moniuszki 21-23 
41-902 Bytom 
email: kancelaria@opera-slaska.pl 
Telefon: (+48 32  3966856; +48 32 3966800)  
Faks: (+48 32  2814335)     

 

Wykonawcy 

biorący udział 

w postępowaniu 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o terminie spotkania z Wykonawcami (wizja lokalna na obiekcie)  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:  
„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 
budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej 
dziedzictwa kulturowego”. 

 

 

 

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwi 

dokonanie wizji lokalnej miejsc realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia, przy udziale pracownika Zamawiającego, wszystkim zainteresowanym 

Wykonawcom w dniach: 25 czerwca 2020 r. (czwartek) oraz 3 lipca 2020 r. (piątek).  

Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w siedzibie Zamawiającego, tj.: Opera Śląska 

w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23, Portiernia Główna, w dniu 25 czerwca 2020 r. 

(czwartek) o godz. 11:30, a w dniu 3 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00. 

W związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 prosimy o zgłoszenie ilości osób chętnych 

do udziału w wizji najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wizję lokalną, poprzez 

wiadomość e-mail na adres: djuszczyszyn@opera-slaska.pl, telefonicznie 32 396 68 13 lub 

poprzez platformę zakupową (https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska), w przypadku dużej 

ilości chętnych w danym dniu utworzona zostanie kolejna grupa wyruszająca 2 godziny 

po pierwszej. Osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są do posiadania środków 

ochrony osobistej zasłaniających usta i nos (np. maseczki, przyłbice), do dezynfekcji rąk płynem 

znajdującym się przy wejściu na teren Opery Śląskiej oraz do zachowania bezpiecznej 
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odległości od rozmówców (min. 1,5m). W uzasadnionych przypadkach Opera ma prawo 

dokonać pomiaru temperatury osoby, który chce wejść na teren Opery. Przybycie na wizję 

lokalną jest równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala uczestnikowi wizji 

na pobyt na terenie Opery Śląskiej i nie zaobserwował on u siebie objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

Zamawiający sporządzi protokół z wizji zawierający zgłoszone zapytania dotyczące treści 

SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania. Informacja ta zostanie niezwłocznie umieszczona 

na stronie internetowej. 

 

 

Zatwierdzam  

 

 

D Y R E K T O R 

Łukasz Goik 
/podpis znajduje się na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e się na oryginale/ 
 
Rozdzielnik: 

1. Strona internetowa Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska)  
2. a/a 


