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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376352-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Roboty budowlane
2020/S 154-376352

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 109-263541)

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

Oficjalna nazwa: Opera Śląska w Bytomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000279315
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21–23
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wiejak
E-mail: awiejak@opera-slaska.pl 
Tel.:  +48 323966804
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera-slaska.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia 
atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.
Numer referencyjny: GK-3811-01/20

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektowanie i wykonanie”.
2. Celem inwest. jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim jest 
budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania budowlane, instalacyjne, technologiczne, 
konserwatorskie oraz zabiegi aranżacyjne. Obiekt w kontekście całego kwartału musi stanowić spójną całość 
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w pełnym zakresie infrastruktury bud.-instal. oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostać dostosowany do 
obowiązujących przepisów, w tym: ochrony p.poż. oraz założeń inwestora.
3. Dane lokalizacyjne obiektu – przedmiotu zamówienia: Opera Śląska, w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 
21/23, 41-902 Bytom, woj.: śląskie, powiat: Bytom, POLSKA, jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom, 
Obręb: 0002 Bytom, nr katastralny działki: 54
Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego 
pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Woj. Konser. Zabytków w Katowicach z dnia 28 marca 1997 r.

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

06/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-263541

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
2) wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, w obiektach kultury wyższej (np. teatr, opera, filharmonia) co najmniej:
(...)
2.2. dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaż i uruchomienie w co najmniej dwóch obiektach, gdzie 
opera stanowi główną część programu;
(...)
Powinno być:
2) wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, w obiektach kultury wyższej (np. teatr, opera, filharmonia) co najmniej:
(...)
2.2. dwa systemy wirtualnej akustyki – każdy obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie w obiekcie o układzie 
architektonicznym odpowiadającym budynkowi Opery Śląskiej, tj.: o trzech, oddzielonych architektonicznie 
obszarach: widownia, scena i orkiestron. Wymagane jest, aby widownia była rozlokowana na minimum 3 
poziomach;
(...)
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
2.3. W ramach kryterium oceny ofert „OŚWIETLENIE SCENICZNE - PARAMETRY OŚWIETLENIA 
SCENICZNEGO” - karty katalogowe oferowanych urządzeń.
Powinno być:
2.3. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz w 
ramach kryterium oceny ofert „Parametry oświetlenia scenicznego” – karty katalogowe oferowanych urządzeń.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 12:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Wszystkie zmiany dotyczące ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały 
zamieszczone na stronie platformy zakupowej, tj.: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
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