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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Polska Opera Królewska
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com 
Tel.:  +48 504088203
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.platformazakupowa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Teatru Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Koncepcja obiektu ma odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym 
budynkom o funkcji teatralno-operowej, z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, 
nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.
Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy 
funkcjonalno-programowe:
• Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami 
scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje 
kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.
• Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych
• Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.
Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, bufet, 
szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, 
archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Głównym pomieszczeniem siedziby 
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Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę 
orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami). Wiodącą funkcją tego pomieszczenia będzie 
realizacja dzieł operowych. Funkcją towarzyszącą będą koncerty symfoniczne z udziałem chóru i solistów.
W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki 
nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, Myśliwiecka 1 w Warszawie. Zagospodarowanie terenu oraz sam budynek 
powinny być wkomponowane w otaczającą przestrzeń w sposób, który spełni szereg nakładających się 
uwarunkowań kompozycyjnych

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

29/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_nsienngr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-204535
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-731226
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2022

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: I.1
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Polska Opera KrólewskaAdres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49Miejscowość: WarszawaKod 
NUTS: PL911 Miasto WarszawaKod pocztowy: 00-695Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Rafał 
MroczkowskiE-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com  Tel.: +48 504088203Adresy internetowe:Główny adres:
https://www.platformazakupowa.pl/Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
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Oficjalna nazwa:
Polska Opera Królewska
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com  Tel.: +48 504088203
Adresy internetowe:
Główny adres: https://operakrolewska.pl
Adres profilu nabywcy: https://konkurs.operakrolewska.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://konkurs.operakrolewska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmieniono adresy internetowe w tym adres miejsca zamieszcxzenia informacji o konkursie i adres na który 
należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie


