
    
 
         Szczecin, dnia 25.09.2019 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 9 

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 238: 
W załącznikach brakuje mebli. 
Odpowiedź: 
Opis mebli znajduje się w załączniku nr 6 do PFU. 
Pytanie 239: 
Co oznacza opis materiału: „płyta blatowa, wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, 
drewnopodobna, gr. 25mm lakierowana w kolorze RAL 3003”? Można to rozumieć jako płyta 
melaminowana w kolorze RAL 3003 albo też płyta lakierowana w kolorze RAL 3003. Dodatkowo jaki 
stopień połysku? 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 6 do PFU wskazano płytę melaminowaną w kolorze RAL 3003. Nie dopuszcza się płyty 
lakierowanej. 
Pytanie 240: 
Klasa palności materiałów? 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. W 
trakcie opracowywania projektu wykonawczego należy dobrać klasę palności materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Pytanie 241: 
 „Cokół wys. 10cm, obłożony blachą nierdzewną kwasoodporną inox gr. 2mm”: 

a) Do swobodnej pracy maszyn czyszczących wysokość minimalna wysokość cokołu, to 
120mm – czy możemy to zmienić? 

b) Czy możemy zastąpić cokół z blachą inox na płytę wiórową z laminatem HPL inox? 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje cokół o wysokości 120 mm. Zamawiający nie akceptuje zmiany cokołu z 
blachy na płytę wiórową z laminatem HPL inox. 



Pytanie 242: 
czy wyświetlacz dotykowy w kasie automatycznej może być mniejszy niż 15” ( np. 10,4”) 
Odpowiedź: 
Wyświetlacz dotykowy w kasie automatycznej nie może być mniejszy niż 15” 
Pytanie 243: 
czy selektor monet, może być w wersji 5 rodzajów bez monety 10 gr. Tylko 20 gr, 50gr, 1 zł, 2zł , 5 zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza selektora monet bez monety 10 gr. 
Pytanie 244: 
Prosimy o potwierdzenie iż prognozowane nakłady inwestycyjne, określone w Tabeli 6F załącznika nr 
3 WPF będą dostosowywane do rzeczywistego Harmonogramu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że harmonogram finansowy inwestycji zostanie dostosowany do 
rzeczywistego harmonogramu. 
Pytanie 245: 
W nawiązaniu do zapisów  § 16 ust 6 wzoru Umowy wnosimy o  skrócenie terminu na wyznaczenie 
odbioru końcowego do 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 246: 
W nawiązaniu do zapisów § 11 ust. 10 wzoru Umowy wnosimy zmianę zapisów umownych tak, aby 
warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy było dostarczenie potwierdzenia zapłaty 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia wymagalnego. Zwracamy uwagę, iż 
nieuprawnionym jest zmuszanie Wykonawcy do skracania terminu płatności wobec 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy względem terminu jaki obowiązuje Inwestora 
Odpowiedź: 
Biorąc pod uwagę zapis art. 143d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. Zapis 
§ 11 ust. 10 pkt 2 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: (elementy dopisane podkreślono): 
Par. 11 ust. 10: W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za 
dotychczas wykonane prace, w tym w szczególności: 
1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wg 
wzoru uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków; 
2) dowody zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
wynikających z faktur podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem zapłaty 
jest potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o których 
mowa w pkt 1; 
3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w 
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 
zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
wynikającymi z zawartych umów, wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego 



4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
i dalszych Podwykonawców w przypadku robót budowlanych 
Pytanie 247: 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy jeżeli 
Zamawiający będzie w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 30 dni od daty 
wymagalności danej faktury. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 248: 
W nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 7 wnosimy obniżenie limitu kar umownych do 10% 
wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 249: 
Wnosimy doprecyzowania zapisu § 19 ust 2 pkt 2 umowy tak, aby podstawą do odstąpienia było 
zajęcie majątku w stopniu który może oznaczać iż Wykonawca będzie miał problemy z wykonaniem 
zleconych prac. Zwracamy uwagę iż obecny zapis daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od 
umowy nawet jeżeli zajęcie jest nieznaczące. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 250: 
Wnosimy zmianę zapisu w § 19 ust 2 pkt 5 umowy tak, aby Zamawiający miał prawo do odstąpienia 
od umowy dopiero w przypadku gdy kary umowne przekroczą limit kar przewidziany w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, biorąc pod uwagę uspójnienie zapisów  § 19 ust. 2 pkt 5 oraz § 17 ust. 7 wzoru Umowy 
przychyla się do wniosku wykonawcy. Zapis § 19 ust. 2 pkt 5 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie 
„suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy”. 
Pytanie 251: 
W załączonej do przetargu dokumentacji brakuje planszy zagospodarowania terenu wraz 
z informacjami dotyczącymi zastosowanych rodzajów nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Nawierzchnie są pokazane na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu Mała Architektura nr 
rysunku: 1.1. 
Pytanie 252: 
Dotyczy: rys. A6 projekt budowlany architektura.  
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej (rodzaj, klasa odporności ogniowej) kurtyn ppoż 
oddzielających scenę od kieszeni tylnej i bocznej oraz widowni. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien zaprojektować kurtyny w projekcie wykonawczym stosownie do 
obowiązujących przepisów. 
Zamawiający przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót. 
Pytanie 253: 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 Zamawiający potwierdził, że w istotny sposób zawęża krąg 
osób – specjalistów ds. akustyki, które są w stanie spełnić wymagania SIWZ w sposób gwarantujący 
uzyskanie maksymalnej liczby punktów w ocenie ofert. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
uzna  (zgodnie zresztą z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych) że oferent spełnił 
wymagania SIWZ i dokona obliczenia punktacji do oceny ofert za dodatkowe doświadczenie 
specjalisty akustyka w przypadku, gdy oferta będzie opierała się na potencjale udostępnionym przez 



specjalistę, który zobowiąże się do współpracy w przypadku wygrania przetargu wobec kilku 
oferentów. W naszym przekonaniu dysponowanie specjalistą ds. akustyki, który ma szerokie 
doświadczenie w projektowaniu akustyki sal o charakterze określonym przez Zamawiającego w 
przypadku każdego z oferentów będzie oparte o udostepnienie potencjału przez taką osobę 
pozyskaną z rynku. Wobec faktycznie niewielkiej grupy osób o tak wysokich kwalifikacjach odmienne 
potraktowanie przez Zamawiającego tego wymogu SIWZ i sposobu oceny ofert doprowadzi do 
zaburzenia uczciwej konkurencji i pozbawienia możliwości pozyskania zlecenia przez podmioty zdolne 
do jego wykonania. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty zostałby w istotny sposób 
zdeterminowany przez wybór firmy jakiego dokona specjalista ds. akustyki. Ewentualnie wnosimy o 
zmianę zasad oceny ofert i anulowanie dodatkowej punktacji za dysponowanie dodatkowym 
doświadczeniem przez specjalistę akustyka. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1986) - dalej ustawa Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp podmiot trzeci udostępnia 
zasoby "niezbędne" do realizacji zamówienia, czyli takie, bez których realizacja zamówienia nie jest 
możliwa. Zatem należy przyjąć, że udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie 
do spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a nie do uzyskania dodatkowej 
punktacji, zajęcia wyższej pozycji w rankingu wykonawców w celu otrzymania zaproszenia do 
składania ofert, czyli do tzw. zawyżania punktacji.  
W tym miejscu należy odróżnić pojęcie dysponowania pośredniego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 
ustawy Pzp, od dysponowania bezpośredniego. Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez 
wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzw. podmiotami 
trzecimi) jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której 
dysponowaniem wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie 
zachodzi w takim wypadku stosowanie art. 22a ustawy Pzp, gdyż nie występują żadne zasoby 
podmiotów trzecich. Bez znaczenia także pozostaje, jaki dokładnie stosunek prawny łączy wykonawcę 
z tą osobą: może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. Natomiast z 
pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia w 
sytuacji, gdy więź prawna łączy wykonawcę z podmiotem (osobą) dysponującą tymi właśnie osobami. 
Innym słowy, wykonawca zawiera umowę z podmiotem (osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką 
organizacyjną), w którego władaniu czy dyspozycji znajduje się osoba zdolna do wykonania 
zamówienia i ten podmiot zobowiązuje się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 22a ust. 2 
Pzp. Reasumując – w przypadku, gdy mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim, 
wykonawca wykazuje samodzielne spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 
 

Z poważaniem,  

 


