
    
 
         Szczecin, dnia 03.09.2019 r. 

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 

Adres do korespondencji:  
ul. Swarożyca 5 
71-601 Szczecin 
adres e-mail: rozbudowa@teatrpolski.eu 
Platforma:  
https:// plaftormazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin  
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 5.548.000 euro pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Teatr Polski w 
Szczecinie, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 43: 
W dokumentacji Załącznik nr 18 do PFU, w folderze 18.4 Zamawiający udostępnił „Projekt 
Geotechniczny” opracowania GCO. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie również uzupełniających 
badań geologicznych wykonanych przez firmę GCO w ramach tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Żądane dokumenty zostały udostępnione (vide: odpowiedź na pytanie nr 40, wyjaśnienie nr 2). 
 
Pytanie 44: 
W zakresie wykonania podpicia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting prosimy o 
uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o : 

a) Archiwalną dokumentację projektową fundamentów i / lub odkrywki istniejących 
fundamentów przeznaczonych do podbicia 

b) Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych fundamentów 
Odpowiedź: 
Dokumentacja odkrywek istniejących fundamentów znajduje się w dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej (załącznik nr 18.3 do PFU) oraz w Tomie 3C Projektu Budowlanego. Jednocześnie ZM 
uzupełnia załącznik nr 18.3 o dokumentację geologiczno inżynierską uporządkowaną w formie 
opisanych plików. Wszystkie posiadane przez Zamawiającego materiały zostały udostępnione jako 
załączniki do PFU. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych. 
 
Pytanie 45: 
Z uwagi na konieczność zaprojektowania zbrojenia ścian szczelinowych zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie danych projektowych dotyczących posadowienia wszystkich przyległych budynków, tj.: 

a) Archiwalną dokumentację projektową fundamentów budynków i / lub 
odkrywki  fundamentów 



b) Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych fundamentów 
Odpowiedź: 
Dokumentacja odkrywek istniejących fundamentów znajduje się w Tomie 3C Projektu Budowlanego. 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego materiały zostały udostępnione jako załączniki do PFU. 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 46: 
Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania geometrii ścian szczelinowych i konieczność 
odpowiedniego zaprojektowania technologii robót, w tym min. Odpowiednich poziomów platform 
roboczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków z projektów budowlanego 
architektury i konstrukcji w wersji edytowalnej dwg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje możliwością zamieszczenia żądanych plików.  
 
Pytanie 47: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji istniejącego budynku Teatru o komplet obciążeń w poziomie 
posadowienia istniejącego obiektu z rozkładem dla wszystkich elementów nośnych. Wykonawca 
motywuje swoją prośbę koniecznością szczegółowego przeanalizowania zagadnienia związanego z 
podbiciem ław budynku pod kątem projektowym, co jest związane z bezpieczeństwem jego 
konstrukcji w fazie budowy i eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Przygotowanie niezbędnych zestawień obciążeń leży po stronie Generalnego Wykonawcy. Przetarg 
na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazany projekt 
budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.  
 
Pytanie 48: 
Prosimy o informację jakie są dopuszczane osiadania całkowite i osiadania różnicowe dla istniejącego 
budynku Teatru. Wykonawca motywuje swoją prośbę faktem, iż informacja ta jest niezbędna do 
przeprowadzenia profesjonalnej analizy zabezpieczenia wykopu od strony istniejącego budynku. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się osiadania istniejącego budynku. Wpływ realizowanego wykopu określa instrukcja 
ITB. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych 
 
Pytanie 49: 
Czy Zamawiający dysponuje zgodą na wykonanie kotew gruntowych w działkach sąsiednich? Jeśli tak, 
to prosimy o podanie obszarów w których jest to uzgodnione. Informacja ta jest niezbędna dla 
optymalnego przygotowania rozwiązania projektowego. 
Odpowiedź: 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego dokumenty zostały udostępnione, znajdują się folderze 
ZAŁ 15 do PFU - Załączniki Formalne. 
 
Pytanie 50: 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej miesiąc. Wykonawca 
motywuje swoją prośbę faktem, że dla poprawnego przeanalizowania zabezpieczenia wykopu od 
strony istniejącego budynku Teatru niezbędne są szczegółowe i czasochłonne analizy projektowe. 
Odpowiedź: 
Termin składania i otwarcia ofert przedłużono. 



Pytanie 51: 
Czy Zamawiający narzuca dopuszczalne przemieszczenia obudowy wykopu na odcinku pod 
istniejącym budynkiem? 
Odpowiedź: 
Wszelkie wymogi Zamawiającego związane z zachowaniem budynków istniejących zostały zawarte w 
umowie, PFU oraz załącznikach do PFU. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który 
będzie podstawą wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za takie 
zaprojektowanie robót aby nie spowodować uszkodzeń budynków istniejących a w przypadku gdyby 
jednak szkody powstały - za ich usunięcie (paragraf 2 ust. 4 pkt 31 wzoru umowy). 
 
Pytanie 52: 
Prosimy o informację z czego wynika podane zagłębienie kolumn jet-grouting o wartości 4 m poniżej 
poziomu posadowienia nowoprojektowanej części? 
Odpowiedź: 
Podana głębokość nie jest wiążąca a jedynie orientacyjna, a Wykonawca określi ostateczne 
zagłębienie w projekcie wykonawczym. 
 
Pytanie 53: 
Prosimy o informację z czego wynika podane zagłębienie ściany szczelinowej o wartości 4 m poniżej 
poziomy płyty dennej nowoprojektowanej części? 
Odpowiedź: 
Podana głębokość nie jest wiążąca a jedynie orientacyjna, a Wykonawca określi ostateczne 
zagłębienie w projekcie wykonawczym. 
 
Pytanie 54: 
Proszę o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych ZWiK. Projekt zamienny przyłączy 
wod-kan z 2018 r. powołuje się na warunki ZWiK, ale nie znalazły się one w udostępnionych 
dokumentach formalnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający niniejszym udostępnia skan aktualnych warunków przyłączeniowych ZWiK. Opracowane 
przez ZWiK dokumenty przywołane w ww. warunkach są dostępne na stronie: www.zwik.szczecin.pl. 
 
Pytanie 55: 
W dokumentacji Załącznik nr 18 do PFU, w folderze 18.4 Zamawiający udostępnił „Projekt 
Geotechniczny” opracowania GCO. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie również uzupełniających 
badań geologicznych wykonanych przez firmę GCO w ramach tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Żądane dokumenty zostały udostępnione (vide: odpowiedź na pytanie nr 40, wyjaśnienie nr 2). 
 
Pytanie 56: 
W zakresie wykonania podpicia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting prosimy o 
uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o : 

a. Archiwalną dokumentację projektową fundamentów i / lub odkrywki istniejących 
fundamentów przeznaczonych do podbicia 

b. Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych 
fundamentów 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 44.  
 
Pytanie 57: 



Z uwagi na konieczność zaprojektowania zbrojenia ścian szczelinowych zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie danych projektowych dotyczących posadowienia wszystkich przyległych budynków, tj.: 

a. Archiwalną dokumentację projektową fundamentów budynków i / lub 
odkrywki  fundamentów 

b. Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych 
fundamentów 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 45. 
 
Pytanie 58: 
Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania geometrii ścian szczelinowych i konieczność 
odpowiedniego zaprojektowania technologii robót, w tym min. Odpowiednich poziomów platform 
roboczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków z projektów budowlanego 
architektury i konstrukcji w wersji edytowalnej dwg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje możliwością zamieszczenia żądanych plików. 
 
Pytanie 59: 
Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych na dwie osoby 
dotyczących uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej z 5-
letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik robót geotechnicznych oraz kwalifikacji w 
zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 60: 
Prosimy o uszczegółowienie rodzaju windy głównej okrągłej w holu głównym w budynku istniejącym. 
W PFU zawarty jest zapis 750 kg lub 100 osób. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć udźwig 750kg lub 10 osób, analogicznie jak to wskazano w PFU dla windy okrągłej w 
holu głównym w budynku nowym. 
 
Pytanie 61: 
Prosimy o uszczegółowienie rodzaju windy Dźwig nr 5 w budynku nowoprojektowanym. W PFU 
zawarty jest zapis o wysokości podnoszenia 12,0 m oraz ok. 25 m. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć  wysokość podnoszenia min. 25m, tak żeby zagwarantować możliwość pełnej obsługi 
komina scenicznego.  
 
Pytanie 62: 
Czy zamawiający posiada uzgodnienia w zakresie ochrony budynku poprzez instalacje tryskaczową? 
Jeżeli nie czy jest wymagana w/w instalacja do wykonania i zaprojektowania? 
Odpowiedź: 
Wszelkie niezbędne informacje zostały określone w Projekcie Budowlanym i w treści PFU. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uzyskania 
wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, decyzji itp. 
 
Pytanie 63: 
Czy zamawiający posiada ekspertyzę pożarową? 
Odpowiedź: 
Wszelkie posiadane informacje w tym zakresie zostały umieszczone  w zał.19. do PFU. 



Pytanie 64: 
Czy w budynku przewidywana jest sieć audiowideo? 
Odpowiedź: 
Wszelkie informacje dotyczące instalacji audio video zostały określone w Załącznikach: 8 i 14 do PFU.  
 
Pytanie 65: 
Czy zamawiający może doprecyzować a tym samym zapewnić iż dostawcy mediów w zakresie wody 
do celów pożarowych, ścieków oraz ciepła zapewnią zwiększoną ilości i moc dla zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa .Czy należy przewidywać przebudowy siec-magistrali a tym samym należy 
wycenić dodatkowo? 
Odpowiedź: 
Projekt budowlany oraz zamienny Projekt budowlany przyłączy wod-kan (zał. nr 2 do PFU) uzyskały 
decyzje o pozwoleniu na budowę. Warunki modernizacji węzłów cieplnych SEC zamieszczono w 
załączniku nr 15 do PFU (załączniki nr 1 – 5 do ww. warunków są dostępne na stronie www. 
sec.com.pl), warunki przyłączeniowe ZWiK Zamawiający niniejszym udostępnia (patrz odpowiedź na 
pytanie nr 54). Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych. 

Pytanie 66: 
Proszę o wytyczne jakim parametrom pracy powinny odpowiadać instalacje nawiewanego powietrza 
w zakresie wilgotności i temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. 
Odpowiedź: 
Parametry powinny być zgodne z treścią PFU, funkcją pomieszczeń oraz wymogami normatywnymi w 
tym zakresie, przy czym dodatkowo w pokojach biurowych i gościnnych (oprócz charakteryzatorni i 
garderób wskazanych w PFU) należy zapewnić temperaturę na poziomie 24 stopni C. 
 
Pytanie 67: 
Czy zamawiający określa standard wyposażenia urządzeń sanitarnych? 
Odpowiedź: 
Wyposażenie sanitariatów jest opisane w kartach pomieszczeń i materiałowych w załącznikach nr 4 i 
5 do PFU.  
 
Pytanie 68: 
Czy zamawiający określa standard grzejników pomieszczeniowych wraz z kolorystyką, oraz 
widocznych elementów wentylacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 69: 
Jakie urządzenia/systemy i w jakim zakresie funkcjonalności mają być monitorowane w BMS – proszę 
podać listę. Jakie parametry należy monitorować dla każdego z urządzeń/systemów? 
Odpowiedź: 
Systemy jakie należy zintegrować w BMS podano w punkcie 6.9.11 PFU „System BMS – Wymagania 
odnośnie integracji z innymi systemami”. Funkcjonalność w zakresie podstawowym, tj. parametry 
niezbędne do zarządzania budynkiem. Dokładna lista monitorowanych parametrów powinna zostać 
określona przez projektanta. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Przekazany projekt budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych. 
Pytanie 70: 



Czy Zamawiający przewiduje oprócz jednej głównej stacji roboczej dodatkowo wyniesione panele – 
jeżeli tak to proszę podać ilość sztuk i wielkość wyświetlacza (monitora/ekranu) 
Odpowiedź: 
Wymogi zostały określone w treści PFU. 
 
Pytanie 71: 
Czy wszystkie systemy maja być zintegrowane w BMS. Proszę podać listę systemów monitorowanych 
niezależnie od BMSu– jeżeli przewidywane. Czy system SMS będzie funkcjonował niezależnie od 
systemu BMS? 
Odpowiedź: 
System SMS powinien funkcjonować niezależnie od systemu BMS.  Systemy monitorowane w SMS 
nie będą monitorowane w BMS. 
 
Pytanie 72: 
Czy instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru ma być jakoś powiązana z BMS – jeżeli tak to proszę podać 
wytyczne. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się powiązania systemu BMS z SSP. SSP zintegrowane wyłącznie z SMS.  
 
Pytanie 73: 
Czy w systemie BMS maja być monitorowane klapy ppoż systemu SSP? 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się takiej funkcjonalności BMS. 
 
Pytanie 74: 
Jakie systemy BMS są akceptowalne przez Zamawiającego – chodzi o standard. Proszę podać 3 
producentów systemów z których wykonawca może określić proponowane rozwiązanie. 
Odpowiedź: 
Wymaga się aby system BMS realizował wymagania zawarte w PFU. Nie określa się dodatkowych 
standardów. System powinien być tak dobrany aby zapewnił wymaganą funkcjonalność. Zamawiający 
nie wskazuje producentów systemów.  
 
Pytanie 75: 
Jaką ilość paneli graficznych na stacji roboczej BMS oczekuje Zamawiający? 

a. Jedna dla każdego urządzenia 
b. Jedna dla każdego systemu 
c. Rzut każdej z powierzchni kondygnacji bez rozwinięć dla poszczególnych pomieszczeń 
d. Rzut każdej powierzchni kondygnacji z rozwinięciem dla każdego z pomieszczeń 

wyposażonego w urządzenia 
Odpowiedź: 
Wymaga się jednego panelu dla całego systemu oraz rzutu kondygnacji bez rozwinięć. W przypadku 
skomplikowanych systemów należy przewidzieć rozwinięcie pomieszczenia lub urządzenia. Szczegóły 
należy ustalić na etapie opracowywania projektu wykonawczego. 
 
Pytanie 76: 
Czy system BMS ma wysyłać komunikaty o alarmach na mail czy telefony komórkowe – jeżeli tak to 
proszę podać liczbę telefonów i maili? 
Odpowiedź: 
Tak, ma wysyłać na dwa adresy e mail oraz dwa numery telefonów.  
 
Pytanie 77: 



Zwracamy się z prośbą o udostępnienie archiwalnych projektów części budynku istniejącego oraz 
elementów w zagospodarowaniu terenu przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja archiwalna jaką dysponuje Zamawiający została umieszczona w załączniku nr 17. 
  
Pytanie 78: 
W jaki sposób ma być wykończona elewacja w osiach Y18-19/Z01-Z05 po rozbieranej części budynku? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU, części elewacji odsłonięte po wyburzeniach doprowadzić do zgodności 
materiałowej i kolorystycznej z pozostałymi  ścianami istniejącymi (cegła i beton w kolorystyce 
zgodnej z kolorystyką istniejących ścian).  
 
Pytanie 79: 
Świetlik dachowy - Na rysunku nr B6-PW-BZ Rzut dachu świetlik dachowy jest ukazany jako istniejący 
bez rozbudowy wraz z nowoprojektowanymi klapami dymowymi. Wg. rysunku B14-PW-BZ 
Zestawienie okien i drzwi jest on rozbudowany o nowe części nachodzące na klapy dymowe. Prosimy 
o doprecyzowanie rozwiązania projektu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 80: 
Wymiary w świetle muru - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi w większości wymiar w 
świetle muru został pominięty lub podany w niezgodności z rysunkami rzutów. Na poszczególnych 
rysunkach kondygnacji nie zostały otwory zwymiarowane. Proszę o uzupełnienie danych w projekcie. 
Odpowiedź: 
Rys. B14 „Zestawienie okien i drzwi”, zawiera pozycję „wymiary w świetle ościeżnicy”  (S/H) - jest to 
wymiar netto określający wymagane szerokości przejść wg. warunków technicznych i wymogów p-
poż dla dróg ewakuacji, czy wymaganej powierzchni czynnej napowietrzania lub oddymiania. 
Wymiary otworów montażowych w przegrodach są wynikowe dla każdych z drzwi. Ponieważ mamy 
do czynienia z obiektem istniejącym lokalizację drzwi zwymiarowano osiowo. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w PFU 
wraz z załącznikami.  
 
Pytanie 81: 
Nieoznakowane drzwi - Na rysunku B1-PW-BZ Rzut poziom -2,80 brak opisu drzwi w osiach Y19-
Y20/Z01-Z02. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Drzwi z klatki schodowej  do pomieszczenia porządkowego BZ-1.3.,  oznaczono na rys. B1-PW-BZ jako 
90/200, są drzwiami pełnymi. Ich lokalizacje zwymiarowano osiowo, opis drzwi zgodny z opisem 
drzwi D1/EI60  na rys.A12 zestawieniu stolarki drzwi i okien nowego budynku. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który 
będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami. 
 
Pytanie 82: 
Nieoznakowane drzwi - Na rysunku B1-PW-BZ Rzut poziom -2,80 brak opisu drzwi w osiach Y19/Z13. 
Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 



Drzwi z klatki schodowej ze starej części budynku do nowego budynku są ujęte na rys.PW-NB-A06  
oznaczone jako D52 200/230 w klasie odporności EI60. Drzwi systemowo i parametrami tech. 
identyczne z drzwiami korytarzowymi D24 rys.A12. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który 
będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami. 
 
Pytanie 83: 
Drzwi Dz4  - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi Dz4 
został podany jako s=120, h=319 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 oraz schemat 
w zestawieniu jako 180/340 . Prosimy o informację poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi Dz4, są to drzwi zewnętrzne stanowiące element systemu ściany osłonowej nowego budynku 
SO5, wymiary zgodnie z rysunkiem A07-PW-BN. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie projektu wykonawczego w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami, który będzie podstawą wykonania robót. 
 
Pytanie 84: 
Drzwi Dz10  - Na rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi 
Dz10 został podany jako s=250, h=230 natomiast na rysunku nr B3-PW-BZ-Rzut poziom 3,90 podany 
jest jako 230/250. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Zaprojektowanie drzwi wymaga inwentaryzacji istniejącej stolarki. Ze względu na stan istniejący 
zastany murów wymiary otworu należy sprawdzić na budowie, a wymiary zewnętrzne drzwi są 
wynikową tych pomiarów. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z 
załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego.  
 
Pytanie 85: 
Drzwi Dz5, Dz6, Dz7, Dz9, Dz13, Dz14 - Na rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi brak 
informacji o wysokości skrzydła szkolonego będącego nad drzwiami zewnętrznymi nr Dz5, Dz6, Dz7, 
Dz9, Dz13, Dz14. Proszę o podanie brakujących wymiarów. 
Odpowiedź: 
Wysokości naświetli są wynikowymi, wynikającymi z różnicy istniejącego otworu, a przyjętej 
wysokości skrzydła / skrzydeł otwieranych drzwi. Drzwi należy wykonać po dokonaniu pomiarów na 
budowie. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z 
załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
 
Pytanie 86: 
Drzwi D4 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D4 
został podany jako s=175, h=225 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 jako 173/275 
oraz 175/275. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi D4 wykonać na wysokość 275 cm, szerokość drzwi jest wynikową szerokości istniejącego 
otworu. Wymiary należy sprawdzić na budowie. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, 



który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
 
Pytanie 87: 
Drzwi D46 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D46 
został podany jako s=115, h=270 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 jako 115/275 . 
Proszę o doprecyzowanie wymiaru. 
Odpowiedź: 
Drzwi D46 wykonać na wyskość  275 cm. Szerokość bez zmian. Wymiary sprawdzić na budowie. 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i 
faktycznym stanem budynku istniejącego. 
 
Pytanie 88: 
Drzwi D8  - Na rysunku B2-PW-BZ Rzut poziom 0,00 skrzydło drzwi D8 w osiach Y17-Y18/Z06-
Z08otwiera się na całą szerokość aż do lica ściany, w której jest ulokowana, jak na poniższym 
wycinku. W dokumencie Kart Pomieszczeń nie ma takiej informacji. Proszę o doprecyzowanie 
charakterystyki wymienionych drzwi. 
Odpowiedź: 
Skrzydła drzwi D8 mają się otwierać na pełną szerokość (kąty 90%) są to jednocześnie wg. warunków 
ppoż. tzw. drzwi napowietrzające, i przez otwarcie skrzydeł na pełną zadana szerokość, zapeniają 
niezbędną minimalną powierzchnię czynna napowietrzenia. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, 
wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uzyskania 
wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, decyzji itp. 
 
Pytanie 89: 
Rodzaj szkła w drzwiach wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi oraz 
dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D7, D12 oraz D49 nie posiadają informacji o rodzaju i 
parametrach szkła. Proszę o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Dobór odpowiedniego szkła jest zadaniem Generalnego Wykonawcy (powinien uwzględniać funkcje 
pomieszczania, przepisy i wymogi normatywne). Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazany projekt budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych. 
 
Pytanie 90: 
Powierzchnia pokrycia szkłem w drzwiach wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie 
okien i drzwi oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D10, D11, D11a oraz D11b nie posiadają 
informacji o powierzchni pokrycia szkłem. Proszę o doprecyzowanie danych, czy powyższe drzwi są 
całoszklane. 
Odpowiedź: 
Drzwi D10,D11,D11a,D11b, całoszklane, systemowe alu, przezierne, szkło bezpieczne, parametry p-
poż. wg przepisów, co jasno wynika z zestawienia. 
 
Pytanie 91: 



Rodzaj materiału drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi oraz 
dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D3, D5, D6, D16, D17, D21, D23, D24, D31, D32, D33, D34, 
D35, D36, D37 oraz D48 nie posiadają informacji o materiale, z jakiego są wykonane. Proszę o 
uzupełnienie danych w projekcie. 
Odpowiedź: 
Wymienione drzwi są drzwiami szklanymi systemowymi w konstrukcji aluminiowej.  
 
Pytanie 92: 
Proszę o udostępnienie rzutów posadzek oraz sufitów dla poziomu -4 nowego budynku oraz dla 
poziomu -1 budynku zabytkowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada rzutów tych kondygnacji. Wytyczne materiałowe dla pomieszczeń na tych 
kondygnacjach są ujęte w załączniku nr 4 do PFU Karty pomieszczeń.  
 
Pytanie 93: 
Proszę o uzupełnienie opisu warstw przekrojowych dla budynku zabytkowego (B P1, B S5A, itp.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia na Platformie plik PRZEGRODY BUDOWALNE. 
 
Pytanie 94: 
Na rysunku B1-PW-BZ-RZUT POZIOM -2,80 powierzchnia pomieszczenia BZ-1.22 wynosi 35,86m2 i nie 
określono wyraźnie gdzie kończy się posadzka, która ma być wykonana z płytek gresowych. Proszę o 
wyjaśnienie jaka jest powierzchnia. 
Odpowiedź: 
Całą powierzchnię posadzki pomieszczenia BZ-1.22 należy wykonać z płytek gresowych. 
 
Pytanie 95: 
Kolejne pytanie: Odporność ogniowa drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie 
okien i drzwi oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D4 wyjścia ewakuacyjnego nie posiadają 
informacji o odporności ogniowej, natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ Rzut poziom 0,00 jest podana 
wartość EI30. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Są to drzwi prowadzące do wydzielonego holu ewakuacyjnego, stąd powinny być EI30. Drzwi szklane 
w konstrukcji alu, systemowe p-poż. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, 
decyzji itp.  
 
Pytanie 96: 
Na rysunkach w projekcie budowlanym widnieje zapis Dach przesuwny (opcja) w części 
nowoprojektowanej. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje dach stały czy dach 
przesuwny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział realizację dachu stałego.  
 
Pytanie 97: 
Dodatkowe zabezpieczenia drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi 
oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D49 wyjścia ewakuacyjnego nie posiadają 
szczegółowych informacji dotyczących np. samozamykacza, zamka przeciwpanicznego czy 
dymoszczelności. Proszę o uzupełnienie informacji, czy mają posiadać dodatkowe zabezpieczenia. 
Odpowiedź: 



Wymagania dot. drzwi D49 zostały wskazane w zestawieniu stolarki rys. A12. Przetarg na wyłonienie 
Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 
projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych i instalacyjnych. 
Należy zapewnić zabezpieczenia i wyposażenie drzwi zgodnie z przepisami, przy czym wszystkie drzwi 
zewnętrzne, drzwi do wiatrołapów, drzwi objęte kontrolą dostępu oraz drzwi pełniące funkcje 
zabezpieczeń ppoż. powinny zostać wyposażone w samozamykacze. 
 
Pytanie 98: 
Wykończenie drzwi wewnętrznych drewnianych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi 
oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D1, D19 oraz D47 mają zostać wykonane z drewna. 
Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej kolorystyki. 
Odpowiedź: 
Kolorystyka zgodnie z resztą stolarki istniejącej – kolor biały. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia stają się elementem treści SIWZ.  
 

Z poważaniem,  

 


