
    
 
         Szczecin, dnia 12.09.2019 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 5 

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 141: 
Proszę o dokładne parametry techniczne dla płyt kamiennych układanych w budynku zabytkowym 
(PS-12). Jaki jest kolor i wymiar płyty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje przykładową fotografię płyt kamiennych. Płyty mają zróżnicowane 
wymiary od ok. 40x50 cm do ok. 50x70 cm. Jednocześnie Zamawiajacy 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. ZM nie dysponuje 
informacją o parametrach technicznych płyt kamiennych. Jeśli WR stwierdzi że jest to niezbędne do 
realizacji zamówienia winien przeprowadzić konieczne badania i ustalić te parametry we własnym 
zakresie. Dodatkowo Zamawiający dopuścił możliwość wizji lokalnej z czego Wykonawcy aktywnie 
korzystają. 
Pytanie 142: 
Prosimy o uzupełnienie następujących rysunków projektu konstrukcyjnego (informacja o 
nich znajduje się w spisie rysunków, nie ma ich jednak w folderze z dokumentacją): 

a) KW-36 detale zakończenia krawędzi ścian 
b) KW-89 Ściana żelbetowa SC29 przekrój 1-1 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane rysunki projektu branży  konstrukcyjnej. Zamawiający 
przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU projekt 
wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie 
w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji 
rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany opracować 
docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 143: 
Prosimy o uzupełnienie następujących rysunków projektu konstrukcyjnego: 

a) Geometria lub przekroje ściany SC36, SC35 



b) Geometria lub przekroje ścian do rysunku KW-05 strop nad pomieszczeniem 
technicznym 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane rysunki projektu branży  konstrukcyjnej. Zamawiający 
przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU projekt 
wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie 
w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji 
rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany opracować 
docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 144: 
W tomie Ic Projektu Budowlanego przekazano uzgodnienia wycinki i nasadzeń drzew i krzewów w 
związku z przebudową i rozbudową budynku Teatru Polskiego. Opisano w uzgodnieniach z dnia 
13.12..2013 r. przeznaczenie do usunięcia kilkunastu drzew i kilkuset metrów kwadratowych 
krzewów z warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej. Następnie przekazano decyzję 
z dnia 21.03.2014 r. zezwalającą na wycinkę 5 szt. drzew i 6 metrów kwadratowych krzewów wraz z 
koniecznością dokonania nasadzeń uzupełniających. Proszę o określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez podanie konkretnej ilości drzew i krzewów podlegających usunięciu i nasadzeniom w ramach 
przedmiotowej inwestycji. Czy wobec powyższego Wykonawca powinien przewidzieć koszty wycinki i 
nasadzeń w ofercie ? Jeśli tak, to proszę o określenie dla konkretnie których drzew i krzewów ? 
Proszę o udostępnienie załącznika do uzgodnień z dnia 13.12.2013 r. pn. 'Plan sytuacyjny z 
naniesionymi drzewami i krzewami" stanowiący integralną część tego uzgodnienia. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie koszty wycinki oraz nasadzeń wraz z pielęgnacją. 
Wszystkie informacje związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami, w tym zestawienia drzew i 
krzewów podlegających wycince, przesadzeniu i nasadzeniu a także plany sytuacyjne z naniesionymi 
drzewami i krzewami zawarte są w załączniku nr 3.5.4 do PFU. Jednocześnie ZM informuje że w 
trakcie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na wycinkę nastąpiła zmiana ilości i gatunków drzew i 
krzewów do nasadzenia. W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany rysunek nr 2 „Projekt 
zagospodarowania terenu. Projekt zieleni” data opracowania: 09.2019, który zastępuje rysunek nr 2 
o tym samym tytule data opracowania: 07.2019 zawarty w załączniku nr 3.5.4 do PFU. 
 
Pytanie 145: 
Dotyczy konstrukcji stalowych- Budynek istniejący - w PFU i aktualizacji PB brak informacji  
nt. zabezpieczenia p.poż. nowych konstrukcji. Czy wszystkie konstrukcje stalowe mają być 
bezklasowe (bez zabezpieczeń przeciwogniowych)? Czy zastosowanie do wszystkich elementów mają 
zapisy z PB tom III Przebudowa budynku istniejącego – Konstrukcja, mówiące o zabezpieczaniu 
płytami Promat lub GKF? 
Odpowiedź: 
W PFU wskazano, że budynek należy zaprojektować i wykonać jako obiekt zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Zapis ten oznacza również konieczność stosowania przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu. Elementy konstrukcji stalowej w budynku 
istniejącym winny być zabezpieczone przeciwpożarowo płytami Promat lub GKF zgodnie z zapisami 
projektu budowlanego lub w inny sposób adekwatny do funkcji danego elementu i klasy odporności 
ogniowej budynku na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. 
 Pytanie 146: 
Dotyczy konstrukcji stalowych- Budynek istniejący- zabezpieczenie antykorozyjne: informacje w PFU, 
że konstrukcje mają być ocynkowane lub malowane. Czy Inwestor dopuszcza ocynk ogniowy?  
W przypadku malowania, prosimy o wskazanie systemu oraz wymaganych grubości powłok (um)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ocynk ogniowy. W przypadku malowania, Projektant Wykonawcy winien 
dobrać w projekcie wykonawczym system malarski zapewniający, zgodnie z PFU, trwałość elementów 



konstrukcyjnych nie mniejszą niż 75 lat, przy czym wymagana minimalna grubość powłoki malarskiej 
wynosi 200 um. 
 
Pytanie 147: 
Dotyczy konstrukcji stalowych - Budynek nowoprojektowany - w opisie do PW Konstrukcji widnieje 
informacja o zabezpieczeniu antykorozyjnemu elementów zadaszenia przez malowanie (200um).  
Jakie zabezpieczenie antykorozyjne Inwestor przewiduje dla pozostałych konstrukcji stalowych? 
Odpowiedź: 
Pozostałe elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie lub ocynkowanie Projektant 
Wykonawcy winien dobrać w projekcie wykonawczym powłokę cynkową lub system malarski 
zapewniające, zgodnie z PFU, trwałość elementów konstrukcyjnych nie mniejszą niż 75 lat, przy czym 
wymagana minimalna grubość powłoki malarskiej wynosi 200 um. 
Pytanie 148: 
Dotyczy konstrukcji stalowych - Budynek nowoprojektowany - w opisie PW Konstrukcji brak 
informacji o zabezpieczeniu konstrukcji p.poż, widnieje jedynie wzmianka w PFU o zabezpieczeniu 
słupów schodów zewnętrznych. Czy tylko te elementy mają zabezpieczenie przeciwogniowo? 
Odpowiedź: 
Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych powinien zostać dobrany przez Projektanta Wykonawcy 
adekwatnie do funkcji danego elementu i klasy odporności ogniowej budynku. 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, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 
Pytanie 149: 
Zgodnie  z PFU do wymiany jest 9 szt okien. Prosimy o wskazanie  poszczególnych typów (symbol  
lub wymiary z zestawienia) okien podlegających wymianie. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunki nr B10 i B12 - elewacje z zaznaczonymi oknami 
wymagającymi wymiany bądź instalacji od podstaw.  
Pytanie 150: 
Zgodnie z PFU „Istniejące skrzydła drzwiowe będące w złym stanie technicznym, starsze niż 15 lat są 
przeznaczone do wymiany” . Prosimy o wskazanie ilości wraz z podaniem typów zgodnie  
z zestawieniem stolarki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 151: 
Prosimy o informację z jakiego gatunku drewna mają być wykonane nowe okna i drzwi  w budynku 
zabytkowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 152: 
Dotyczy PZT – Zauważono występowanie rozbieżnych informacji na temat  wykończenia nawierzchni 
utwardzonych w zagospodarowaniu terenów zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie 
mają być użyte materiały zgodnie z rys. D1-ZT – Drogi ( zał. 3 do PFU  dz. 3.5). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stwierdza rozbieżnych informacji na temat  wykończenia nawierzchni utwardzonych 
w zagospodarowaniu terenów zewnętrznych. Zamawiający zwraca się o precyzyjne wskazanie 
rozbieżności. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia załącznik 3.5.3 do PFU o opis projektu branży 
drogowej, o którym mowa w punkcie 6.17.2 PFU – w załączeniu. 
Pytanie 153: 
W udostępnionej dokumentacji  projektu akustyki widnieją 2 opisy Tom 2 i Tom 3. Czy Inwestor 
dysponuje Tomem 1? Prosimy o jego udostępnienie. 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje Tomem 1. W załączniku nr 3.1 do PFU znajduje się komplet dokumentacji 
z zakresu akustyki.  
 
Pytanie 154: 
Proszę o udostępnienie pełnego projektu budowlanego branży elektrycznej na istniejący budynek 
teatru. 
Odpowiedź: 
Pełny projekt budowlany branży elektrycznej znajduje się w załączniku 2 do PFU, TOM 3b od str. 148. 
Pytanie 155: 
Wnioskujemy o zmianę warunków gwarancji i rękojmi określonych w warunkach przetargowych, 
a w szczególności §13 ust. 1 projektu umowy i wprowadzenie zasady równej dla wszystkich 
oferentów, że okres gwarancji na zainstalowane urządzenia i systemy ustala się na okres gwarancji 
udzielonej przez producenta danego urządzenia lub systemu, nie mniej jednak niż 24 miesiące od 
daty odbioru końcowego i w konsekwencji wyłączenie gwarancji na urządzenia z kryterium oceny 
ofert określonych w SIWZ. W szeregu przypadków okres gwarancji udzielany przez producentów 
urządzeń ogranicza się do 24 miesięcy i wydłużenie tego okresu wiąże się ze znacznym zwiększeniem 
kosztów zakupu takiego urządzenia. Wydłużenie okresu gwarancji ponad okres gwarancji udzielany 
przez producentów spowoduje istotny wzrost kosztów realizacji inwestycji, który powinien być ujęty 
w budżecie budowy przewidzianym na jej realizację i może wiązać się ze znacznym przekroczeniem 
tego budżetu przez kwoty, które będą zaoferowane przez Oferentów w przetargu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 
Pytanie 68: 
Czy zamawiający określa standard grzejników pomieszczeniowych wraz z kolorystyką, oraz 
widocznych elementów wentylacyjnych? 
Odpowiedź: 
Dla grzejników montowanych poza przestrzeniami publicznymi (ogólnodostępnymi) dopuszcza się 
kolorystykę standardową. 
W przestrzeniach publicznych budynku nowego takich jak foyer, widownie, korytarze zastosować 
należy ogrzewanie podłogowe. W przestrzeniach publicznych w budynku istniejącym, w których 
zaprojektowano grzejniki, ich standard określono w karcie materiałowej nr WP-22 - kolorystykę 
należy dostosować do kolorystyki ścian. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych (sale widowiskowe, komunikacja ogólna) należy stosować 
klimakonwektory kanałowe z kolorystyką nawiewników dostosowaną do kolorystyki sufitów.  Dla 
klimakonwektorów kanałowych należy przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające swobodne 
serwisowanie urządzeń.  
W pozostałych pomieszczeniach posiadających sufity w kolorze białym dopuszcza się stosowanie 
klimakonwektorów kasetonowych.   
Kolorystykę anemostatów i kratek wentylacyjnych należy dostosować do kolorystyki sufitów i 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: 
Istniejący świetlik dachowy należy wymienić na świetlik o konstrukcji aluminiowej odpowiadający 
aktualnie obowiązującym przepisom, o gabarytach i formie zgodnej z rzutem dachu rys Nr B6-PW-BZ.  
Minimalne parametry świetlika:  
Współczynnik Uw=1,0 W/m2K, parametry szklenia: Ug= 0,7, Lt=64, g=35. 



Ponadto należy zaprojektować i wykonać nowy wyłaz na dach spełniający warunki szczelności, 
izolacyjnosci termicznej, bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z przepisami, wyposażony w 
drabinę umożliwiającą wyjście na dach. 
Pozostałe elementy zlokalizowane na dachu w ramach prac remontowych należy wymienić lub usnąć 
w zależności od przyjętych na etapie projektu wykonawczego rozwiązań projektowych.  
W załączeniu Zamawiający przekazuje rzut dachu z inwentaryzacją istniejących elementów wraz z 
dokumentacją fotograficzną przedstawiającą stan techniczny istniejących urządzeń i elementów 
instalacji zlokalizowanych na dachu. Numeracja elementów instalacyjnych na rzucie 
dachu  odpowiada numeracji zdjęć. Elementy konstrukcji podwieszenia konstrukcji stropu 
podwieszonego do stropodachu należy oczyścić, dokonać ich oceny technicznej oraz zakonserwować 
stosownie do wymaganej trwałości konstrukcji nie mniejszej niż 75 lat. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje inwentaryzację istniejącego budynku teatru – opracowanie pt.: 
„Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana. Aktualizacja” oprac. przez Biuro Architektoniczne 
Admaster, sierpień 2009. 
 
 
Jednocześnie, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dookreśla, iż wymagania 
Zamawiającego przedstawione w poszczególnych dokumentach składających się na dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Dokumenty te uzupełniają się wzajemnie. W przypadku zaistnienia ewentualnych 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi zapisami poszczególnych dokumentów, Zamawiający 
informuje, że zastosowanie będą miały w kolejności: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + odpowiedzi na pytania w przetargu; 
2. Wzór umowy/podpisana umowa; 
3. Program Funkcjonalno – Użytkowy – Tom I część opisowa 
4. Załączniki do PFU, poza projektem budowlanym.  
5. Projekt budowlany 

 
 
 
 

Z poważaniem,  

 


