
    
 
         Szczecin, dnia 29.08.2019 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 2) 

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 2: 
Zgodnie z pkt 11 par 6 Umowy Cena ofertowa powinna zawierać koszty wykonania badań saperskich. 
Proszę wymienić zakres prac saperskich jakie powinny zostać wycenione tak aby oferty były 
porównywalne. Do jakiej głębokości należy rozpoznać grunt? 
Odpowiedź: 
Grunt należy zbadać do głębokości gwarantującej bezpieczeństwo realizacji robót i późniejszej 
eksplantacji budynku (osiadanie budynku). 
Pytanie 3: 
Czy należy uwzględnić w cenie ofertowej prowadzenie nadzoru saperskiego podczas robót ziemnych? 
Czy w przypadku wykonania rozpoznania terenu np. do głębokości lm i braku wykrytych przedmiotów 
do usunięcia nadzór saperski nie jest konieczny? 
Odpowiedź: 
Grunt należy zbadać do głębokości gwarantującej bezpieczeństwo realizacji robót i późniejszej 
eksplantacji budynku (osiadanie budynku). Należy uwzględnić prowadzenie nadzoru saperskiego w 
trakcie wykonywania robót ziemnych w takim zakresie jaki będzie konieczny aby możliwe było 
bezpieczne wykonywanie robót ziemnych i konstrukcyjnych. 
Pytanie 4: 
Prosimy o informację, które budynki sąsiadujące z terenem realizacji należy objąć monitoringiem i 
jaki okres monitoringu należy uwzględnić w wycenie ofertowej? Czy tylko uwzględnić czas realizacji 
inwestycji? Jeśli dłużej, to o ile dłużej? 
Odpowiedź: 
Monitoringiem należy objąć wszystkie budynki znajdujące się w strefie  oddziaływania zgodnie z 
punktem 6.3.2 PFU. Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga aby monitoringiem objąć co 
najmniej budynki: ul. Kapitańska 1, Kapitańska 2, Kapitańska 2a, Montwiłła 11 oraz budynek 
istniejącego teatru. 



Pytanie 5: 
W związku z obszerną dokumentacją dotycząca przetargu prosimy o przedłużenie terminu składania 
ofert o minimum 6 tygodni w celu przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony.  
Pytanie 6: 
Dot. SIWZ sekcja VII. Pkt. 2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej b) - specjalista ds. nagłośnienia 
Czy warunek dot. osoby wskazanej do pełnienia funkcji specjalisty ds. nagłośnienia należy 
intepretować następująco: 
- jedną osobą - specjalistą ds. nagłośnienia, tj. osobą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu i 
obsłudze nagłośnienia dla spektakli i wydarzeń artystycznych, w tym w szczególności spektakli 
teatralnych, oraz ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań nagłośnieniowych, stosowanych w 
salach teatralnych, koncertowych, seminaryjnych i kinowych. Ww. osoba powinna mieć 
doświadczenie zawodowe w realizacji nagłośnienia w co najmniej pięciu inwestycjach 
budowlanych każda zawierająca co najmniej jedną salę teatralną, koncertową, seminaryjną lub 
kinową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji.  
Pytanie 7: 
Dot. SIWZ sekcja XVIII. Pkt. 2.3) Kwalifikacje kadry (K) – waga 30% 2. Specjalista ds. nagłośnienia 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli cenę brutto przy wymaganej wartości 
nagłośnienia scenicznego, tj. Posiadanie przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
specjalisty ds. nagłośnienia doświadczenia w realizacji nagłośnienia scenicznego o wartości powyżej 1 
mln zł brutto w salach teatralnych, koncertowych, seminaryjnych i kinowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji.  
Pytanie 8: 
Zamawiający w pkt. VII. SIWZ pkt. 3 ppkt. b) tiret 9 napisał: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji 
zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: 
jedną osobą - specjalistą ds. akustyki, tj. osobą, która ma doświadczenie i wiedzę w projektowaniu sal 
pod względem akustyki. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie zawodowe w opracowaniu 
projektów akustyki sal, które zostały zrealizowane w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych 
kubaturowych obiektów, w których prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie 
teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, 
opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne. 
Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania postawione w SIWZ doświadczenie zawodowe 
specjalisty ds. akustyki, który opracował projekty akustyki sal dla takich obiektów kubaturowych jak 
- sale kinowe, 
- sale audytoryjne, 
- sale konferencyjne, 
- sale widowiskowe/kinowe w domach kultury, 
- sale widowiskowo-sportowe, 
- sale koncertowe szkół muzycznych 
Odpowiedź: 
Warunek określony jest jasno. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie zawodowe w opracowaniu 
projektów akustyki sal, które zostały zrealizowane w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych 
kubaturowych obiektów, w których prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie 
teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, 
opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na etapie badania ofert. 
Niemniej jednak, pojęcie „doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektów akustyki sal, które 



zostały zrealizowane w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych kubaturowych obiektów, w 
których prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z 
udziałem twórców i wykonawców” nie obejmuje sal wymienionych przez Wykonawcę. 
Pytanie 9: 
Mając na względzie brzmienie par. 1 ust. 6 pkt 1) lit d) umowy oraz treść par. 3 umowy, a także 
podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych , o której mowa w art. 7 ustawy Pzp, to jest 
zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, oraz art. 29 ustawy 
Pzp ( regulujący sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia) bardzo prosimy o jasne, 
precyzyjne i wyczerpujące zdefiniowanie wyrażenia "element usług lub robót", wyjaśnienie wyrażenia 
"w pełni zakończone elementy usług lub robót", oraz wskazanie dopuszczalnego stopnia 
szczegółowości elementów rozliczeniowych tworzących TER. Prosimy również o wskazanie różnic 
pomiędzy elementem, a pozycją TER - w par. 1 umowy Zamawiający posługuje się pojęciem elementu 
jako podstawy do rozliczenia natomiast w par. 11 ust. 2 umowy posługuje się pojęciem pozycji. 
Aktualna treść przedmiotowego postanowienia jest zredagowana w taki niejednoznaczny, niejasny i 
niepełny sposób, iż wykonawca nie ma żadnej możliwości określenia (i oszacowania stąd 
wynikających kosztów) sposobu dokonywania płatności częściowych za wykonane roboty. Tak istotny 
brak precyzji i zastrzeżona przez Zamawiającego kompetencja rozstrzygania tej materii w sposób 
całkowicie uznaniowy na późniejszym etapie - realizacja umowy, w żadne sposób nie zapewnia 
uczciwej konkurencji na etapie przetargowym. Dodatkowo uniemożliwia jakiekolwiek planowanie 
współpracy z podwykonawcami z uwagi na żądanie Zamawiającego, by "w przypadku podzlecenia 
przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcy, termin wynagrodzenia 
płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki 
sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac 
Wykonawcy przez Zamawiającego", co jest niemożliwe do ustalenia z powodów wyżej 
sformułowanych niejasności sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Ewentualnie 
prosimy o potwierdzenie możliwości rozliczania wykonanych robót albo usług i robót wg 
procentowego zaawansowania w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 
Odpowiedź: 
Postanowienia wzoru umowy w przedmiotowym zakresie nie budzą wątpliwości.  
Pytanie 10: 
Mając na względzie , iż jednym z obowiązków wykonawcy jest "dołożenia należytych starań, aby 
Umowa była realizowana zgodnie z warunkami dla beneficjentów kontraktów unijnych regulowanych 
Umową o dofinansowanie" bardzo prosimy o przekazanie wykonawcy tej umowy (Umowy o 
dofinansowanie) 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skan Umowy na platformie zakupowej. Zamawiający informuje ponadto, że 
jest w trakcie aplikowania o kolejne środki ze źródeł zewnętrznych. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w zakres zadań Wykonawcy wchodzić będzie opracowanie i montaż unijnych tablic 
informacyjnych i pamiątkowych.  
Pytanie 11: 
Prosimy o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 7) umowy jako niemożliwego do zastosowania ze względu na 
brak wyczerpującej i jasnej regulacji sposobu płatności częściowych, jakie będą miały zastosowanie 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 12: 
Prosimy o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 14) lit b) umowy jako sprzecznego z postanowieniem par. 10 
ust. 5 pkt 9) umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 13: 



Prosimy o wykreślenie par. 11 ust. 10 pkt 4) umowy to jest żądania "protokołów wykonanych robót 
podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w 
przypadku robót budowlanych;" jako dotkniętego wadą nieważności. Nie jest możliwe wykonanie 
robót budowlanych w sposób idealny, bez żadnych zastrzeżeń, co wielokrotnie bywa podkreślane w 
orzecznictwie sadów oraz doktrynie. Tym samym narzucanie Wykonawcy poświadczania stanu 
niezgodnego z rzeczywistością stanowi przekroczenie dopuszczalnego zakresu regulacji stosunku 
umownego wskazanego w art.. 353(1) kodeksu cywilnego, co więcej wydaje się stanowić swoiste 
podżeganie do popełniania czynów karalnych w postaci poświadczania nieprawdy. Ewentualnie 
prosimy o usunięcie w tym postanowieniu słów" bez zastrzeżeń" 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 10 pkt 4 Umowy, nadając mu następujące 
brzmienie: 
„protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych 
Podwykonawców w przypadku robót budowlanych”.  
Pytanie 14: 
Mając na względzie brzmienie art. 143a ust. 2 ustawy Pzp prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku 
nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w par. 11 ust. 10 
umowy wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za fakturowane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji. 
Pytanie 15: 
Zamawiający w treści umowy posługuje się nieznanym kodeksowi cywilnemu pojęciem " usterka". 
Bardzo prosimy o wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia oraz wyjaśnienie różnicy pomiędzy wadą a 
usterką ewentualnie potwierdzenie, iż usterka oznacza wadę nieistotną. 
Odpowiedź: 
Ilekroć we wzorze umowy pojawia się sformułowanie „usterka”, należy przez to rozumieć „wadę”.   
Pytanie 16: 
Mając na względzie brzmienie par. 13 ust. 4 umowy oraz brzmienie art. 581 par, 2 kodeksu cywilnego 
prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie 
przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia wad i usterek, w przypadku gdy Zamawiający nie mógł 
w tym czasie z niego korzystać. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji.  
Pytanie 17: 
Mając na względzie brzmienie par. 14 umowy oraz fakt, iż projekt budowlany wraz z decyzją o 
pozwoleniu na budowę jest przekazywany przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, iż nadzór 
autorski projektantów projektu budowlanego zapewnia Zamawiający jako inwestor 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 pkt 7 oraz § 6 ust. 3 Umowy Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić nadzór autorski. Roboty będą realizowane na podstawie projektu 
wykonawczego opracowanego przez projektantów Wykonawcy, którzy mają również pełnić rolę 
nadzoru autorskiego.  
Pytanie 18: 
Mając na względzie bardzo rozbudowany katalog kar umownych prosimy o zmniejszenie 
maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie Umowy z 30% całkowitego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 17 ust. 7, nadając mu następujące brzmienie: 
„Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 
20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.”  
Pytanie 19: 



Prosimy o podanie kryteriów równoważności, wg których Zamawiający oceni zgodność oferowanych 
produktów z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności dla mebli i urządzeń stanowiących 
zakres załączników nr 6, 8, 9, 10, 11 do PFU. Zamieszczone powyżej obszerne i precyzyjne opisy 
stanowią o pozornej możliwości stosowania produktów równoważnych. 
Odpowiedź: 
Parametry wyposażenia powinny być zgodne ze specyfikacjami ujętymi w załącznikach do PFU.  
Pytanie 20: 
Zgodnie z etapowaniem inwestycji Tom 1 Projekt ZT pkt 6.5 „Drugi etap stanowić będą prace 
modernizacyjne w zabytkowym obiekcie a działalność Teatru prowadzona będzie w nowych salach". 
Czy to oznacza zakończenie budowy nowej części teatru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
zanim rozpocznie się modernizacja sali teatralnych zabytkowej części? 
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie ze wzorem umowy nie przewiduje się etapowania inwestycji. Terminy wykonania 
Przedmiotu Umowy przewidziano w § 5 umowy. 
Pytanie 21: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów ust. 4, §1 Umowy: „Wykonawca obowiązany jest .... uwzględnić 
wytyczne Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej oraz otrzymane w trakcie prac 
projektowych". Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w trakcie 
prac projektowych wytyczne zmieniające zakres robót to Wykonawca, nie mogąc tego przewidzieć na 
etapie składania oferty, będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu. 
Odpowiedź: 
Kwestie dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy regulowane są w § 
21 wzoru umowy.  
Pytanie 22: 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Umowy o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa 
Teatru Polskiego w Szczecinie" nr RPZP.04.02.00-32-001/18-00 z dnia 19.10.2018, na którą się 
Państwo powołują w pkt 6 ust. 2 §1 Umowy, w pkt 39 ust. 4 §2 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy), 
w pkt 1 ust. 14 §21 Umowy oraz w pkt 2 ust. 15 §21 Umowy (Zmiana wynagrodzenia). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią nr 10. 
Pytanie 23: 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 
dnia 04.10.2019r.? Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu (opublikowanego dnia 06 sierpnia 
2019r.), termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczony został na dzień 06 
września 2019r., co oznacza, że Zamawiający przewidział 36 dniowy termin na składania ofert licząc 
od daty przesłania ogłoszenia do publikacji (01 sierpnia 2019 r.). Jakkolwiek wyznaczony przez 
Zamawiającego termin składania oferty ustalony więc został z formalnym poszanowaniem zasad 
wynikających z brzmienia art. 43 ustawy Pzp, to zwracamy uwagę, iż każdorazowo termin składania 
ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powinien uwzględniać czas niezbędny 
do rzetelnego przygotowania oferty, odpowiadającej wymaganiom określonym w treści SIWZ. 
W okolicznościach niniejszej sprawy faktem jest, że dotyczy ona zamówienia o szczególnym poziomie 
złożoności, a w ramach Postępowania postawionych zostało względem wykonawców szereg 
szczegółowych wymagań, wykraczających ponad standardowe postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych. Przygotowanie prawidłowej oferty, w sposób 
najpełniejszy zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego, jest w konsekwencji działaniem 
wykraczającym poza minimalne ramy czasowe przewidziane przez ustawodawcę (35 dni). W związku 
z tym, Wykonawca dążąc do złożenia prawidłowej i skrupulatnie przygotowanej oferty, zwraca się z 
prośbą o wyżej określoną zmianę terminu składania ofert, wskazując, że postulowana modyfikacja 
zwiększy też konkurencyjność Postępowania, będąc tym samym korzystną dla samego 
Zamawiającego. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności zwracamy się z prośbą o 



pozytywne ustosunkowanie się do przedmiotowego pytania i wydłużenie terminu składania ofert do 
dnia 04.10.2019r 
Odpowiedź: 
Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony.  
Pytanie 24: 
Zapis z § 1 ust.11 – Czy zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że zostaje również wyłączona 
odpowiedzialność Zamawiającego pomimo zawiadomienia go przez Wykonawcę  o tym, że określone 
polecenia Inżyniera mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót  (vide : zdanie ostatnie art. 
651 kc). Jeżeli jednak ma zastosowanie art. 651 kc, to czy Zamawiający nie powinien wprowadzić 
odpowiedni  tryb reakcji co do zakwestionowanych poleceń. 
Odpowiedź: 
Treść § 1 ust.11 wzoru umowy nie pozostaje w sprzeczności z art. 651 ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”.  
Pytanie 25: 
Zapis z § 2 ust. 3 pkt 5) – wnosimy o wykreślenie zapisu, bowiem z uwagi na ocenność tego 
kryterium, w razie np. opóźnień w realizacji umowy, może stanowić podstawę do postawienia przez 
Zamawiającego  zarzutu, iż Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie co do braku udziału w 
innych absorbujących środki Wykonawcy,  inwestycjach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zwracamy uwagę wykonawców na dyspozycję normy 
wyrażoną w przepisie art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z którym  zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
Pytanie 26: 
Zgodnie z §2 ust. 4 pkt 33 Wykonawca ma udostępnić Teren Budowy nieodpłatnie innym  
wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego.  W takim przypadku Wykonawca użyczy 
nieodpłatnie osobie trzeciej korzystanie z Terenu Budowy ( w tym z zaplecza budowy ) , co zrodzi po 
stronie Wykonawcy obowiązek przyjęcia do przychodu kwot należnego (lecz nieuiszczonego)  czynszu 
za najem, chyba że będą to wykonawcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  przez 
Zamawiającego. Pozostaje również nie uregulowana  kwestia odpowiedzialności za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie korzystania z Terenu Budowy przez wskazanych wykonawców. Czy 
Zamawiający przyjmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na Terenie 
Budowy spowodowane przez wskazanych wykonawców oraz zwróci Wykonawcy podatek dochodowy 
w kwotach należnych Fiskusowi z tytułu nieodpłatnego użyczenia osobie trzeciej  tego terenu i 
zaplecza? 
Odpowiedź: 
Wykonawca nie ma obowiązku udostępniania wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
zaplecza budowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 
Umowy ma obowiązek udostępniania tym wykonawcom terenu budowy (który będzie przekazany 
Wykonawcy przez Zamawiającego również nieodpłatnie) oraz zapewnienia pełnienia przez 
kierownika budowy Wykonawcy funkcji kierownika budowy w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 
również dla robót realizowanych przez tych wykonawców wskazanych przez Zamawiającego. 
Pytanie 27: 
Ponieważ  Wykonawca  zgodnie z §2 ust. 4 pkt 39 ma obowiązek dochowania warunków dla 
beneficjentów  kontraktów unijnych regulowanych Umową o dofinansowaniu – Umowa ta winna być 
załącznikiem do umowy o roboty budowlane 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią nr 10. 
 



Pytanie 28: 
W §2 ust. 6 pkt 4 ) Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność  na zasadzie ryzyka  za wszelkie 
szkody powstałe na Terenie Budowy i  obiektu budowlanego  w tym za zniszczenia i utratę wszelkich( 
a więc i stanowiących własność innych wykonawców)   materiałów , urządzeń i wyposażenia , również 
spowodowane  przez osoby trzecie (innych wykonawców). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
odpowiedzialności Wykonawcy z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na odpowiedzialność na 
zasadzie winy ? 
Odpowiedź: 
Nie.  
Pytanie 29: 
Zapisy §10 ust. 8 umowy regulujące  dopuszczalne zapisy w umowie z podwykonawcami dotyczące 
ustanawianego zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy wyłącznie w postaci potrącenia 
z wierzytelności podwykonawcy. Wobec użycia słowa „wyłącznie”: Czy Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie w umowie z podwykonawcą  zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji ubezpieczeniowej? 
Odpowiedź: 
Pytanie dotyczy §10 ust. 5 pkt 8). Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie z 
podwykonawcą  zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej.  
Zamawiający dokonuje jednocześnie modyfikacji zapisu §10 ust. 5 pkt 8) Umowy poprzez nadanie 
mu brzmienia: „w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej zakazuje się wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 
postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części 
należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub 
należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), 
zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności 
Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w 
zatrzymanej części na zasadzie odnowienia” 
Pytanie 30: 
Zapis z § 13 ust. 16 -  Czy  Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie  w §13 ust.16  po słowach : 
Zamawiający może wstrzymać :  zdania  ,….po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym  
upływie terminu  wyznaczonego  do ustania przyczyny  , ……. dalej bez zmian? 
Odpowiedź: 
Pytanie dotyczy §11 ust. 16. W treści § 13 nie ma ust. 16. Zamawiający przychyla się do wniosku 
Wykonawcy poprzez wprowadzenie w §11 ust. 16 po słowach: „Zamawiający może wstrzymać”  
zdania  „po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym  upływie terminu  wyznaczonego  do 
ustania przyczyny”.  
Pytanie 31: 
W § 13 ust.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zdania ostatniego  w §13 ust.4 , które 
brzmi : 
W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad 
i usterek . 
Na : 
W  przypadkach gdy zgodnie z zasadami sztuki budowanej i konieczności zachowania określonej  
technologii dla usunięcia wady/usterki wymagany jest dłuższy czas niż 14- dni ,   Zamawiający wyrazi 
zgodę na wydłużenie terminu usunięcia takiej  wady  /  usterki   o czas niezbędny technologicznie . W 
innych szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia 
wad i usterek 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Treść § 13 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W okresie 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakości uwzględniającym rodzaj 



i rozmiar usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego 
powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie 
zostanie przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia wad i usterek. W  przypadkach gdy zgodnie z 
zasadami sztuki budowanej i konieczności zachowania określonej technologii dla usunięcia 
wady/usterki wymagany jest dłuższy czas niż 14- dni, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
terminu usunięcia takiej wady/usterki   o czas niezbędny technologicznie. W innych szczególnych 
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek.  
Pytanie 32: 
Czy dla zachowania równowagi praw stron Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w umowie  
zapisów przewidujących  karę umowną na rzecz Wykonawcy takich jak : 
- Za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego , o 
którym mowa w §6 ust.1 Umowy.( analogia do §17 ust.2 pkt 12 ) umowy )  
- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w przypadku udowodnionego  ,  rażącego  
naruszenia przez Zamawiającego  postanowień /a  niniejszej umowy  ( §19 ust.1 )  w terminie do 90 
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia .( analogia 
do §19 ust.3 umowy )  
- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawieszenia przez 
Zamawiającego wykonywania prac budowlanych  przez okres przekraczający 90 dni  , w terminie do 
90  licząc od ostatniego dnia dopuszczalnego terminu  zawieszenia  
- Kary za zwłokę w wykonaniu  terminowych zobowiązań Zamawiającego przewidzianych w umowie 
w wysokości ……. % wynagrodzenia ryczałtowego ,za każdy dzień zwłoki  nie więcej jednak niż 30 % 
wynagrodzenia ryczałtowego , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy ( analogia do §17 ust. 7 umowy )  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie. 
Pytanie 33: 
odnośnie do postanowień wzoru umowy §12 UBEZPIECZENIE 

1) Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowień dotyczących polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego 
pn.: „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” (ust. 2) poprzez: 
o obniżenie limitu do 5.000.000 PLN w ryzyku odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego (OC wzajemna) 
o obniżenie limitu do 2.000.000 PLN w ryzyku odpowiedzialności cywilnej za czyste straty 

finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub 
szkody osobowej 

2) Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowień dotyczących polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej, 
pełnienie nadzoru autorskiego, wykonywanie czynności zawodowych w budownictwie, w tym 
badania geologiczne i geodezyjne, podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
Teatru Polskiego w Szczecinie” poprzez: 
o obniżenie limitu do 5.000.000 PLN w ryzyku odpowiedzialności cywilnej za szkody 

powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy 
ubezpieczenia (OC wzajemna) 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.  
Pytanie 34: 
odnośnie do postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawca zwraca się o modyfikację – w odniesieniu do zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy i usunięcia wad wniesionego w postaci gwarancji – poprzez rezygnację z wydłużenia terminu 
obowiązywania gwarancji o 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane oraz o 15 dni po upływie okresu rękojmi za wad, gdyż ww. dodatkowe terminy 
pokrywają czas na zwolnienie zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej. 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 35: 
Wykonawca zwraca się o modyfikację warunków udziału w postępowaniu (potwierdzenie sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej) i wnioskuje o obniżenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej do 20 mln PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 36: 
Wykonawca wnioskuje o zweryfikowanie i zmianę wymagań określonych w SIWZ dla osoby 
przewidzianej do pełnienia funkcji GEOTECHNIKA, gdyż aktualne wymagania w istotny sposób 
ograniczają konkurencję i wykluczają podmioty, które są w stanie wykonać przedmiot zamówienia. 
Krąg osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności techniczno-
budowlanej i specjalizacją techniczno- budowlaną do projektowania lub kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie geotechniki jest bardzo ograniczony i dostępność takiej osoby do 
bezpośredniego nadzoru i prowadzenia robót na budowie w Szczecinie jest problematyczna, a nie 
chodzi przecież o wykazanie takiej osoby tylko na etapie przetargu. Z kolei w drugim wariancie 
wymaganych kwalifikacji GEOTECHNIKA równoczesne legitymowanie się uprawnieniami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i uprawnieniami geologa VII kategorii wg 
prawa geologicznego wymaga zdobycia dwóch różnych w charakterze rodzajów wykształcenia i 
odbycia odmiennej praktyki zawodowej co z natury nie jest podejmowane przez inżynierów zbyt 
często.  
Dużo bardziej istotne od wykazania się formalnymi uprawnieniami dla stwierdzenia, czy dany oferent 
jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia w naszej ocenie jest wykazanie się dysponowaniem 
osobą, która wykaże się określonym doświadczeniem w nadzorowaniu i wykonaniu  podobnych prac 
geotechnicznych ( np. wykonania ściany szczelinowej o określonej wysokości). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 37: 
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie szerokości kanałów instalacyjnych (nawiew i wywiew 
wentylacji) wzdłuż osi Y19 na długości istniejącego budynku Teatru, a jeżeli tak to do jakiej 
minimalnej wartości? Wykonawca motywuje swoje pytanie faktem, iż działając jako profesjonalny 
Wykonawca stwierdza, że zachodzi uzasadnione ryzyko braku możliwości wykonania podbicia 
fundamentu wzdłuż w/w osi w sposób gwarantujący uzyskanie parametrów wskazanych na rysunku 
„A03-PW-NB-RZUT POZIOMU -16,90.pdf” 
Odpowiedź: 
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 38: 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wystające poza obrys ściany elementy konstrukcji 
istniejącego budynku Teatru bądź jego elewacji (oś Y19) podlegają wyburzeniu/demontażowi? 
Wykonawca motywuje swoje pytanie dbałością o techniczną możliwość wykonania podbicia wzdłuż 
tej osi. 
Odpowiedź: 
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. Zamawiający wymaga aby w trakcie projektowania spełnione zostały 
wymagania wskazane w PFU wraz z załącznikami, w tym formę obiektu zgodnie z rysunkami 
zawartymi w załącznikach nr 3.2 i 3.3 
Pytanie 39: 



Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku możliwości wykonania podbicia w jakimkolwiek 
zakresie istniejącego budynku wzdłuż osi Y19 po jego stronie zewnętrznej udostępni Wykonawcy 
pomieszczenia w jego wnętrzu z drugiej strony ściany na cele realizacji podbicia fundamentu 
budynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy cały teren budowy zgodnie z warunkami umowy, łącznie z 
budynkiem istniejącym na cały czas realizacji inwestycji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 
projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, i 
który zapewni spełnienie wymagań wskazanych w PFU wraz z załącznikami. 
Pytanie 40: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji geologicznej GCO19019 z dnia 31.05.2019 („2019-05-31 - Teatr 
Polski_Proj. Geotechniczny.pdf”) wykonanej przez Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k. o 
17 brakujących załączników wymienionych w spisie załączników tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza na Platformie żądane dokumenty.  
Pytanie 41: 
Wykonawca wnosi o uściślenie zapisu znajdującego się w pkt. XVIII pkt 2 ppkt 3) pozycja w tabeli Lp. 5 
SIWZ o treści:  „Posiadanie przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji specjalisty 
ds. akustyki dodatkowego (ponad wymagane pięć, zgodnie z pkt. VII, ppkt 2, lit. b, tiret 13 SIWZ) 
(…).”. Wskazać przy tym należy, że w SIWZ nie istnieje zapis określony przez Zamawiającego w pkt. 
VII, ppkt 2, lit. b, tiret 13, dlatego konieczne jest dookreślenie zapisu SIWZ, do którego ma odnosić się 
w/w postanowienie i wyraźne wskazanie postanowienia SIWZ, do którego referuje Zamawiający w 
zakresie dodatkowej punktacji kadry w pod kryterium nr 5 – specjalista ds. akustyki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowym zakresie – w 
pozycji nr 5 tabeli winno być odwołanie do rozdziału VII ust. 2 pkt 3 lit. b tiret 9. 
Pytanie 42 
W związku z planowaną rozbudową Teatru Polskiego w Szczecinie i ogłoszonym przetargiem w 
imieniu firmy XXX  wnoszę o możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji. 
Wnoszę, by z uwagi na krótki okres składania ofert w/w termin wyznaczonym był maksymalnie 
szybko 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzień 30 sierpnia 2019 r., rozpoczęcie o 
godzinie 10:00. Zbiórka przed wejściem głównym Teatru Polskiego w Szczecinie - ul. Swarożyca 5, 71-
601 Szczecin. 
 

Z poważaniem,  
 

 


