
    
 
         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 8 

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 160: 
Prosimy o określenie dokumentu wiodącego w kwestii określenia projektowej posadzki. Przykładowo 
pomieszczenie z budynku nowego [-3.06 hol wejściowy] wykończone jest wg rzutu wykładziną 
kauczukową, natomiast wg karty pomieszczenia i rzutu posadzek – wykładziną linoleum. Przykładowo 
pomieszczenie z budynku zabytkowego [BZ.1.10 zaplecze sali kabaretu] wykończone jest wg rzutu 
lastriko, wg karty pomieszczenia płytkami 60x60, natomiast wg rzutu posadzek płytami kamiennymi. 
Prosimy o podanie uniwersalnego rozwiązania, obejmującego wszystkie rozbieżności dla obu 
budynków, lub o skorygowanie dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 4 do PFU: karty pomieszczeń. W uwagach 
zamieszczonych na pierwszej stronie załącznika nr 4 do PFU jest podana hierarchia poszczególnych 
opracowań w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje zaktualizowany załącznik nr 4 oraz nr 5 do PFU. Pomocniczo 
Zamawiający przekazuje także roboczą wersję listy dokonanych aktualizacji. Zalecane jest zapoznanie 
się z całością aktualizowanych załączników. Jednocześnie ZM prostuje odpowiedź na pytanie nr 122 z 
zestawu nr 4. W odpowiedzi omyłkowo opisano drzwi D7 w budynku zabytkowym jako szklane, 
należy wykonać je jako drewniane zgodnie z kartą pomieszczeń nr 92. 
Pytanie 161: 
Rysunki [B1-PW-BZ-RZUT POZIOM -2,80] i [B8-PW-BZ-PRZEKRÓJ 3-3] nie pokrywają się ze sobą. 
Prosimy o informację, który z nich jest właściwy oraz o zamieszczenie skorygowanego/-ych 
dokumentu/ów 
Odpowiedź: 
Rysunek przekroju 3-3 w poziomie -2,80 wymaga korekty w ramach projektu wykonawczego, którego 
opracowanie jest obowiązkiem Wykonawcy.  
 
 
 
 
 



 
 
Pytanie 163: 
Prosimy o informację czy szkło w fasadzie SW_S/15A ma być wykonane jako gięte czy może być 
wykonane z tafli prostych zgodnie z podziałem na rysunku A25 projektu wnętrz? Jeśli fasada ma być 
wykonana ze szkła giętego to prosimy o informacje czy drzwi mają być wykonane ze szkła giętego czy 
płaskiego? 
Odpowiedź: 
Ściana szklana obudowy teatru sceny  Szekspirowskiej SW S/15A, zgodnie z kartą materiałową SC-06 
ma być wykonana z odcinków szkła giętego, dotyczy to również drzwi.  Dopuszcza się wykonanie 
ściany z odcinków prostych o szerokości nie większej niż 110 cm, przy zachowaniu izolacyjności 
akustycznej całej przegrody łącznie z drzwiami: R’A2 > 35dB. 
Pytanie 168: 
Prosimy o wskazanie rzędnych sufitów podwieszanych. Rzuty sufitów ani przekroje nie zawierają 
wystarczających informacji. Pragniemy zauważyć, że całkowita wysokość konstrukcji sufitu 
podwieszanego ma znaczący wpływ na jego właściwości akustyczne i będzie skutkowała doborem 
różnych materiałów dla tego samego parametru αw. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Zamawiający zwraca uwagę, że przy projektowaniu sufitów podstawowym wymogiem  jest 
osiągnięcie parametrów akustycznych wskazanych w zał. nr 3.1 do PFU. 
Pytanie 181: 
W części pomieszczeń budynku zabytkowego należy wykonać renowację posadzek kamiennych. 
Prosimy podać rodzaje kamienia w następujących pomieszczeniach: BZ.1.01; BZ.1.02; BZ.1.03; 
BZ.1.04/BZ2.04; BZ.1.07/BZ1.28/BZ.2.09; BZ.1.15; BZ.1.16; BZ.1.17/BZ.1.18; BZ.1.19; 
BZ.1.29/BZ.1.30/BZ.1.31/BZ.1.32; BZ.1.33; BZ.2.01/BZ.2.03; BZ.3.01; BZ.2.02; BZ.2.17; BZ.3.02; 
BZ.3.06; BZ.3.07. 
Odpowiedź: 
Istniejące posadzki kamienne znajdują się w pomieszczeniach: 
- BZ 1.04 ( w zakresie do osi Y21), BZ 2.04 (w zakresie od osi Z05  do osi Z09),  BZ 1.28. 
W  pomieszczeniach: BZ.1.01, BZ.1.02,  BZ.1.03, BZ2.04, BZ.1.7, BZ.2.9, BZ.1.15, BZ. 1.16, BZ.1.17. 
BZ.1.18, BZ.1.19, BZ.1.29, BZ.1.30, BZ.1.31, BZ.1.32, BZ.1.33, BZ.2.01, BZ.2.03, BZ.3.01, BZ.2.02, 
BZ.2.17, BZ.3.02, BZ.3.06, BZ.3.07 brak posadzek kamiennych do renowacji, okładziny kamienne 
wykonać zgodnie z dokumentacją (w pomieszczeniach obecnie znajduje się wykładzina dywanowa 
lub panele drewniane). Zamawiający zwraca uwagę na różnicę poziomów przy układaniu nowych płyt 
kamiennych w pomieszczeniach z kamieniem istniejącym i projektowanym - należy dostosować 
podkłady pod posadzki do zmian posadzek tak, aby w efekcie uzyskać jeden poziom gotowych 
posadzek na kondygnacji. 
Odnośnie rodzaju kamienia - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.  
Pytanie 182: 
Czy w pomieszczeniach BZ.1.01; BZ.1.02; BZ.1.03; BZ.1.04/BZ2.04; BZ.1.07/BZ1.28/BZ.2.09; BZ.1.15; 
BZ.1.16; BZ.1.17/BZ.1.18; BZ.1.19; BZ.1.29/BZ.1.30/BZ.1.31/BZ.1.32; BZ.1.33; BZ.2.01/BZ.2.03; 
BZ.3.01; BZ.2.02; BZ.2.17; BZ.3.02; BZ.3.06; BZ.3.07. jest wykonany cokół z kamienia. Jeżeli tak to 
jakiej wysokości? Czy należy wykonać renowację istniejących cokołów czy wykonać nowe. Prosimy 
podać rodzaj i kolor materiału w poszczególnych pomieszczeniach. 
Odpowiedź: 
Przy posadzkach kamiennych (istniejących i nowych) należy  wykonać cokoły o wysokości 18cm 
z drewna klejonego warstwowego dębowego o kształcie i wykończeniu zgodnym z istniejącymi 
cokołami drewnianymi. Cokoły zabezpieczyć  co najmniej potrójną powłoką malarską. 



 
 
Pytanie 189: 
Dot. operatorni sceny głównej poz.-1.03. W karcie pomieszczenia jest opis przeszklenia akustycznego 
SC-10, przed którym ma być rozpięta siatka o przezroczystości >50% tworząca ustrój rozpraszająco – 
dźwiękochłonny. Proszę o specyfikację tej siatki i rysunek detalu mocowania. 
Odpowiedź: 
Siatka ta jest ujęta w opracowaniu Projektu akustyki (rysunek AKn-7 i w opisie w pkt 3.4) Przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w tym dobór siatki o 
parametrach zapewniajacych właściwą akustykę sal teatralnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie akustyki (zał. 3.1 do PFU). Dopuszcza się rezygnację z siatki przy zachowaniu ww. wymagań 
akustycznych Sali. 
Pytanie 195: 
Dotyczy zestawienia stolarki B14 budynek zabytkowy. Prosimy o informację, jak wykonywane mają 
być drzwi opisane w zestawieniu jako „ drzwi całoszklane ” dymoszczelne i lub z odpornością 
ogniową. Prosimy o podanie specyfikacji ewentualnie marki referencyjnej. 
Odpowiedź: 
Ww. drzwi należy wykonać jako drzwi aluminiowe z całkowitym szkleniem (bez poprzeczek) o 
wymaganej przepisami odporności ogniowej, np. oparte na systemie Aluprof lub innym. 
Dodatkowo Zamawiający przypomina, że ze względów bezpieczeństwa szklenie wszystkich drzwi 
całoszklanych powinno posiadać folie (efekt szkła piaskowanego) na 30% powierzchni tafli szklanej. 
Pytanie 216: 
Wg opisu Architektura Projekt zagospodarowania terenu – projekt zieleni, Kraków czerwiec 2014, 
rew. 07.2019 w tabeli opisującej drzewa i krzewy do nasadzenia symbolem A opisano drzewo Jarząb 
szwedzki, natomiast na rysunku Teatr Polski proj. zieleni i nasadzeń symbolem A oznaczono już Klon. 
Proszę o podanie poprawnego gatunku drzewa jakie należy zasadzić. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje Decyzję z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zezwolenia na 
usunięcie drzew oraz Projekt zagospodarowania terenu, na podstawie którego uzyskano tę Decyzję. 
Poprawne nasadzenia wskazane są w załączonym projekcie. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w ww.   
Decyzji (z uwzględnieniem wymagań PFU, przy czym w przypadku sprzeczności Decyzja jest 
nadrzędna). 
Pytanie 217: 
Na rysunku 1.1 Projekt zagospodarowania terenu mała architektura oznaczono 14 szt. koszy na 
śmieci, natomiast wg opisu Architektura Projekt zagospodarowania terenu –mała architektura, 
Kraków czerwiec 2014, w tabeli zestawiającej małą architekturę jest ich 13. Proszę o podanie 
ostatecznej ilości pojemników na śmieci. 
Odpowiedź: 
14 sztuk. 
Pytanie 218: 
Proszę o wskazanie jaki materiał hydroizolacji należy zastosować w przegrodzie SW_Z25/JG+ oraz 
SW_Z100/25+, ponieważ żaden ze wskazanych w PFU nie może być zastosowany w tej przegrodzie ze 
względu na technologie wykonanie całej przegrody. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien zaprojektować odpowiedni materiał w projekcie wykonawczym.  
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 219: 



Wg rysunków PW-NB w opisanych warstwach ścian zewnętrznych SZ_Z30+/SS styropian XPS ma 
grubość 16cm, natomiast wg opisu PFU rozbudowa teatru tom I - 25cm. Proszę o podanie poprawnej 
grubości ocieplenie XPS. 
Odpowiedź: 
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. Grubość izolacji termicznej musi spełniać aktualnie obowiązujące przepisy 
techniczne w zakresie współczynnika U z uwzględnieniem punktowych mostków termicznych i nie 
może pogarszać parametrów charakterystyki energetycznej. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby 
grubość ta wynosiła min. 25cm. Hierarchia dokumentów została określona w wyjaśnieniach treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 5. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynku istniejącym należy wykonać ocieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz zgodnie z kartą materiałową nr IT-01. 
Pytanie 220: 
Zgodnie z plikiem 4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ sufit w pomieszczeniu BZ.2.09 
wykonany jest między innymi z płyt gipsowo-kartonowych (SF-1) jednak na rysunku B6-BZ-PWW-
SUFITY-POZ.+2 nie wrysowano sufitu SF-1. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pyt. 167 
Pytanie 221: 
Na rysunku A09-PW-NB – PRZEKRÓJ P1 I P2* na stropodachu przedstawiono przegrodę D 1A, proszę 
o wskazanie warstw tej przegrody. 
Odpowiedź: 
Górną warstwę przekroju D1A stanowią płyty kamienne, pozostałe warstwy należy zaprojektować 
zgodnie z wymogami PFU.  
Pytanie 222: 
Proszę o podanie ostatecznej wersji warstw w przegrodach projektu drogowego, przekroje A-A, B-B, 
C-C, D-D, E-E, F-F, G-G dla projektu drogowego D1. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Ostateczne rozwiązania warstw drogowych w powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym 
opracowanym przez Wykonawcę.  
Pytanie 223: 
Proszę o podanie materiału izolacyjnego do ścian elewacyjnych, wg opisów na rzutach widnieje 
styropian XPS gr. 20cm, natomiast wg karty materiałowej IT-2 jest wełna mineralna z welonem. 
Proszę o potwierdzenie czy ma to być wełna mineralna gr. 20cm. 
Odpowiedź: 
W przypadku elewacji  wentylowanych należy zastosować rozwiązanie zgodne z opisem PFU i kartami 
materiałowymi, w pozostałych przypadkach XPS. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynku istniejącym należy wykonać ocieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz zgodnie z kartą materiałową nr IT-01. 
Pytanie 224: 
Proszę o wskazanie wykończenia WZ-02 tynk żywiczy (mozaikowy) na cokołach. 
Odpowiedź: 
Tynk żywiczny wg karty materiałowej WZ-02 należy wykonać na cokołach elewacji budynku nowego. 
Ostateczne rozwiązanie należy zaprojektować w projekcie wykonawczym. Dodatkowo wzdłuż 
elewacji budynków w miejscu styku z terenem zielonym należy zaprojektować i wykonać opaskę 
betonową. 
Pytanie 225: 
Proszę o podanie lokalizacji ZT-24 (cis) żywopłoty oraz ZT-23 (ostrokrzew kolczasty) żywopłoty? 
Odpowiedź: 



Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 216. Wszystkie nasadzenia w formie żywopłotów należy wykonać  
zgodnie z ZT-24 (Cis). 
 
 
Pytanie 226: 
Wg karty materiałowej ZT-08 krawężnik wystający jest wyniesiony na h=12cm, natomiast wg rys. D1 
h=10cm. Proszę o podanie wysokości wyniesienia krawężnika. 
Odpowiedź: 
10 cm. 
Pytanie 227: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rys KW-89 „Ściana żelbetowa SC29 Przekrój 1-1” dotyczący 
konstrukcji budynku nowoprojektowanego. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek nr KW-98 jako uzupełnienie załącznika nr 3.4 do PFU. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że załączony do PFU projekt wykonawczy konstrukcji 
(Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie w zakresie 
doprecyzowania układu przestrzennego budynków oraz gabarytów wewnętrznych elementów 
konstrukcyjnych. Za ostatecznie przyjęte do realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada 
Wykonawca Robót. Wykonawca ma obowiązek opracować projekt wykonawczy branży konstrukcji 
wraz z wykonaniem obliczeń lub weryfikacją obliczeń konstrukcyjnych wykonanych przez projektanta 
projektu budowlanego. 
Pytanie 228: 
Na rysunkach architektury B1 do B5-PW-BZ-RZUT POZIOM +10,50 (ZAŁĄCZNIK 3 - RYSUNKI 
AKTUALIZACJI PB, ARANŻACJI WNĘTRZ, ZT (folder 3.3_Aktualizacje do projektu budowlanego 
architektury (PW)) są widoczne warstwy przekrojowe o nazwach B S2A, B S7L, B S9, B S9A, B S10, B 
S12, B S13, B S5A i nie są one opisane w pliku Excel o nazwie przegrody budowlane przesłanym przez 
Zamawiającego dnia 03.09.2019r. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Odpowiedź: 
Nie opisane przegrody należy zaprojektować zgodnie z kartami pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU) i 
innymi załącznikami do PFU zgodnie z hierarchią wskazaną w punkcie 5 uwag ogólnych w załączniku 
nr 4. 
Pytanie 229: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o wskazanie wymaganej wysokości naświetli/ wskazanie 
wymaganego światła przejścia/ wysokości otworów w drzwiach typ : Dz5,Dz6,Dz7, Dz9,Dz13 x2. 
Odpowiedź: 
Wymiary naświetli, światła przejścia są wskazane na rysunku B14-PW-BZ-ZESTAWIENIE STOLARKI. 
Zamawiający zwraca uwagę, że drzwi zewnętrzne mają nawiązywać wymiarami i charakterem do 
historycznej stolarki z zachowaniem aktualnych wymagań przepisów technicznych. Ostateczne 
wymiary, po sprawdzeniu wymiarów istniejących drzwi, oraz uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów powinny zostać zaprojektowane w projekcie wykonawczym opracowanym przez 
Wykonawcę. 
Pytanie 230: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o wskazanie marki referencyjnej drzwi z odpornością 
ogniową oznaczonych jako całoszklane i profilowe ze szkłem klejonym na profile. 
Odpowiedź: 
Ww. drzwi należy wykonać jako drzwi aluminiowe z całkowitym szkleniem (bez poprzeczek) o 
wymaganej przepisami odporności ogniowej, np. oparte na systemie Aluprof lub innym. 
Pytanie 231: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o jednoznaczne wskazanie stolarki okiennej podlegającej 
wymianie i tej podlegającej renowacji. 
Odpowiedź: 



Stolarka okienna podlegająca wymianie została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 149.  
Renowacje pozostałych okien należy przeprowadzić zgodnie z zapisami PFU pkt. 6.2.5: „należy 
przewidzieć renowację wszystkich ościeży i parapetów (uzupełnienie ubytków, spękań oraz 
wykonanie nowych powłok malarskich) w niektórych przypadkach drewniane ościeża wymagają 
wymiany dotyczy to w szczególności głównej reprezentacyjnej klatki schodowej. Poza tym należy 
przyjąć konieczność regulacji wszystkich okien istniejących wraz z wymianą uszczelek na nowe w 10% 
okien.” 
Pytanie 232: 
Dotyczy budynku zabytkowego Drzwi Dz4 – prosimy o informację, czy parametry optyczno-
techniczne dotyczą zestawu szklenia, czy całych drzwi ? 
Odpowiedź: 
Zestawu szklenia  
Pytanie 233: 
Dotyczy budynku zabytkowego - tynki -  prosimy o informację, czy w Budynku Zabytkowym, 
w kondygnacji podziemnej należy przyjąć do obliczeń skucie tynków na całej powierzchni ścian 
i sufitów? Prosimy o wskazanie sposobu wykonania. 
Odpowiedź: 
W kondygnacji podziemnej należy przyjąć skucie tynków na całej powierzchni ścian i sufitów oraz 
wykonanie tynków cementowe-wapiennych kategorii IV. 
Na pozostałych kondygnacjach należy przewidzieć skucie całości tynków na ścianach i sufitach oraz 
wykonanie tynku cementowo wapiennego zgodnie z wymaganiami karty materiałowej FA-5. 
Pytanie 234: 
Dotyczy budynku zabytkowego - ściana szklana stała - prosimy o wskazanie lokalizacji „SC-9 Ściana 
szklana stała” w pom. BZ.1.04 Foyer, o której wspomniano w kartach materiałowych pomieszczeń. 
Odpowiedź: 
Ściany „SC-9 Ściana szklana stała” w pom. BZ.1.04 Foyer są oznaczone na rzucie B2-PW-BZ symbolem 
B S14 (pomieszczenia kasy, dozoru, biura organizacji widowni) przy czym w pomieszczeniu kasy 
należy wykonać ścianę szklaną przesuwną zgodnie z opisem w karcie pomieszczenia nr 91.  
Pytanie 235: 
Dotyczy budynku zabytkowego - okładziny ścian BZ - prosimy o informację, czy w pomieszczeniu 
BZ.1.04 Foyer, okładzinę ścian stanowić ma tafla szkła, tak jak wskazuje na to oznaczenia ścian BS7 
oraz BS8 na rzutach architektury. 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniu BZ.1.04 Foyer nie należy wykonywać okładzin ścian z tafli szkła. Wykończenie ścian 
powinno być zgodne z opisem w kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU). Jedynie ściany oznaczone 
symbolem BS14 są ścianami szklanymi (nie okładzinami) zgodnie z zał. nr 4 do PF i kartą materiałową 
SC-09. 
Pytanie 236: 
Dotyczy budynku zabytkowego – ścian - prosimy o uzupełnienie informacji nt przegród budowlanych. 
Na rzutach architektury BZ znajdują się oznaczenia ścian, np.: BS5A, BS9, BS9B, BS12, BS14, których 
brak w udostępnionym w dniu 03.09.2019 pliku „przegrody budowlane.xls”. 
Odpowiedź: 
Wykończenie ścian powinno być zgodne z PFU w tym opisem w kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do 
PFU). Projekt wykonawczy przegród winien zostać opracowany przez Wykonawcę. Przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Pytanie 237: 
Dotyczy budynku zabytkowego – ścian - na rzucie architektury, poziom +3,90, ściana po łuku 
w pomieszczeniu BZ.2.12, zostało wprowadzone oznaczenie ściany BS7, oznaczające, że okładziną 
ściany ma być tafla szkła. Prosimy o potwierdzenie informacji, że ściana po łuku ma zostać obłożona 
taflą szkła. 
Odpowiedź: 



Nie należy wykonywać okładzin ścian z tafli szkła. Wykończenie ścian powinno być zgodne z opisem w 
kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU). 
 
 
Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 59 z zestawu wyjaśnień nr 
3:  
Pytanie nr 59: 
Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych na dwie osoby 
dotyczących uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjna budowlanej z 5- 
letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik robót geotechnicznych oraz kwalifikacji w 
zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII.  
Pierwotna odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany uprzednio udzielonej odpowiedzi na odpowiedź o następującej 
treści: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści warunku odnoszącego się do osoby geotechnika, nadając mu 
następujące brzmienie: 
 jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Geotechnika, tj. osoba przewidziana do 

kierowania lub nadzorowania prac geotechnicznych w zakresie wzmacniania podłoża 
gruntowego, wykonania ścian szczelinowych, wykonania i zabezpieczenia głębokich wykopów, 
iniekcji, fundamentów, ścian fundamentowych, kotew gruntowych, wzmacniania fundamentów, 
spełniającą następujące warunki: 
 posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

oraz specjalizację techniczno-budowlaną do projektowania lub kierowania robotami 
budowalnymi w zakresie geotechniki, lub 

 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót geotechnicznych (w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463)) przy realizacji obiektów kubaturowych liczone od 
uzyskania ww. uprawnień oraz kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII 
stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. 2019r. Poz. 868 tj.) 

Zamawiający uzna także warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował podczas realizacji zamówienia - dwiema osobami, z których jedna posiada uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe jako kierownik robót geotechnicznych (w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463)) 
przy realizacji obiektów kubaturowych liczone od uzyskania ww. uprawnień, a druga posiada 
kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII stosownie do przepisu art. 50 ustawy z 
dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r. Poz. 868 tj.) 
 
Jednocześnie, w związku z faktem, że wprowadzono zmiany do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niniejszym 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  
Rozdział XVII SIWZ otrzymuje brzmienie: 
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 11.10.2019 r. do godziny 11:30. 
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 



3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin 
–scena kabaretowa Czarny Kot Rudy w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 12:00. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informacje, o których mowa 
w ust. 4. 

 
 
 

 
Z poważaniem,  

 


