
    
 
         Szczecin, dnia 20.09.2019 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 7 

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 205: 
Kto ponosi koszty uzgodnień z konserwatorem zabytków w obrębie dz. nr 13/1 obr. 18 wraz z 
rozbudowywanym budynkiem? 
Odpowiedź: 
Koszty koniecznych (wymaganych prawem) uzgodnień z konserwatorem zabytków ponosi 
Wykonawca. 
 
Pytanie 206: 
Czy oświetlenie zewnętrzne ma nawiązywać do zastosowanych opraw oświetleniowych publicznych 
w okolicy? 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje wygląd oprawy oświetlenia zewnętrznego. 
 
Pytanie 207: 
Czy należy uwzględnić w ofercie koszty demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz 
odłączenia od sieci? 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy uwzględnić koszty demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz 
odłączenia od sieci. 
 
Pytanie 208: 
Czy należy uwzględnić koszty zasilania placu budowy? 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy uwzględnić koszty zasilania placu budowy. 
 
Pytanie 209: 
Czy w szafie oświetleniowej nr 27 znajdującej się przy ul. Montwiła 2 znajduje się zabezpieczenie do 
podłączenia obwodu zasilającego oświetlenie zewnętrzne wzdłuż schodów terenowych? 
Odpowiedź: 



 
W ofercie należy przewidzieć wyposażenie szafki oświetleniowej w dodatkowe zabezpieczenie – 
zakres ingerencji należy uzgodnić z ENEA Oświetlenie. 
 
Pytanie 210: 
Czy w ofercie należy uwzględnić koszty wydania aktualnych warunków przebudowy / budowy? 
Odpowiedź: 
Tak, o ile będzie to konieczne. 
 
Pytanie 211: 
Czy wykonanie nowego zasilania obiektu jest objęte niniejszym przetargiem? 
Odpowiedź: 
Zakres wykonania instalacji zasilającej określają Warunki przyłączenia i Umowa przyłączeniowa 
zawarte w załączniku nr 15 do PFU. 
 
Pytanie 212: 
Czy należy uwzględnić koszty wymiany stacji trafo, agregatu, UPS, centralnej baterii? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 213: 
Prosimy o informację czy w ofercie należy przewidzieć budżet na usunięcie kolizji 
niewyszczególnionych w Projekcie Budowlanym? Prosimy o doprecyzowanie zakresu kolizji. 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy ująć koszty usunięcia wszystkich kolizji. 
 
Pytanie 214: 
Prosimy o informację czy remont budynku zabytkowego ma uwzględniać zachowanie/pozostawienie 
jakichkolwiek instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych)? Prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: 
Nie. Nie przewiduje się pozostawienia jakichkolwiek istniejących instalacji w budynku zabytkowym. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne elektryczne, teletechniczne i sanitarne należy wykonać jako nowe.  
 
Pytanie 215: 
Prosimy o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wpięcie placu budowy do sieci 
elektroenergetycznej i jaką moc jest w stanie zagwarantować? 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien zapewnić zasilanie placu budowy we własnym zakresie, tj. wystąpić o wydanie 
Warunków technicznych przyłączenia zasilania placu budowy (np. do ENEA). 

 
Z poważaniem,  

 


