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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 10 

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 254: 
Prosimy o potwierdzenie, że okna, które według oznaczeń na rysunkach elewacji nr 19 i 20 
archiwalnej dokumentacji pn. „WYMIANA I RENOWACJA OKIEN ORAZ REMONT ELEWACJI 
FRONTOWEJ STOLARNI TEATRU POLSKIEGO” są oznaczone symbolami: 

 O11aW – 1 szt. 
 O11W – 4 szt. 
 -O8W – 4 szt. 

podlegają wymianie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 149.  
Pytanie 255: 
Pozostałe okna w budynku zabytkowym według archiwalnej dokumentacji pn. „WYMIANA I 
RENOWACJA OKIEN ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ STOLARNI TEATRU POLSKIEGO” podlegają 
renowacji zachowawczej (okna oznaczone rz) lub renowacji podlega tylko część wewnętrzna (rw). 
Prosimy o wyjaśnienie czy tę dokumentację należy traktować jako obowiązującą w kwestii 
wymiany/renowacji stolarki w budynku zabytkowym.  
Jeśli nie, prosimy o wskazanie które okna podlegają wymianie, częściowej wymianie lub renowacji. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 149 oraz 151, a także punktem 6.2.5 PFU (Tom I). Dokumentacja 
WYMIANA I RENOWACJA OKIEN ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ STOLARNI TEATRU 
POLSKIEGO jest dokumentacją nieaktualną, na podstawie której były już realizowane roboty, dlatego 
zamieszczono ją w załączniku dokumentacji archiwalnej.  
Pytanie 256: 
Zgodnie z dokumentem Karta Pomieszczeń w nowoprojektowanym budynku wysokość zabudowy Z1 
podana jest jako wymiar 285cm, natomiast Z2 jako 600cm. Nie możemy zweryfikować planowanej 



wysokości mebli, ponieważ nie jesteśmy w posiadaniu przekroju przez te pomieszczenia (-3.37 oraz -
3.35). Prosimy o potwierdzenie poprawności wymiarów wysokości zabudowy Z1 oraz Z2. 
Odpowiedź: 
Wskazane przez Wykonawcę wymiary to długość zabudowy (metry bieżące), która jest dostosowana 
do wymiarów pomieszczenia. Zabudowy Z1 i Z2 mają zaproponowaną wysokość 80cm i głębokość 
60cm i wskazane są na rysunku A1-NB-PWW-WYPOSAŻENIE-POZ.-3. Zaprojektowanie tych mebli 
należy do Wykonawcy w ramach opracowywania  projektu wykonawczego 
Pytanie 257: 
W punkcie 6.6.5 ochrona przeciwpożarowa jest zapis: "Klapy na granicy stref pożarowych 
wyposażone będą w elementy topikowe". Jeśli w budynku jest SAP to klapy muszą być wpięte do SAP 
i nie mogą mieć elementów topikowych tylko muszą być wyzwalane z systemu SAP. Może to mieć 
wpływ na koszty, biorąc pod uwagę ilość klap. Proszę o potwierdzenie wskazanego zapisu. 
Odpowiedź: 
Klapy powinny być wpięte do SAP. 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 tym właściwe zaprojektowanie działania 
klap w powiązaniu z SAP.  
Pytanie 258: 
Prosimy o podanie rodzaju schodów w pomieszczeniu malarnii w poz. -16.9 m.p.p.t. w budynku 
nowoprojektowanym. 
Odpowiedź: 
Schody należy zaprojektować jako stalowe, systemowe, spójne z konstrukcją galerii technicznych 
wybranego producenta systemów stalowych pomostów technicznych. 
Pytanie 259: 
Prosimy o podanie rodzaju poręczy przy schodach w pomieszczeniu obejście techniczne o nr -4.17 w 
poz. -16.9 m.p.p.t. w budynku nowoprojektowanym. 
Odpowiedź: 
Poręcze należy zaprojektować w ramach opracowywania przez Wykonawcę projektu wykonawczego 
jako systemowe, stalowe, ocynkowane.  
Pytanie 260: 
Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane schody zawijane w poz. -8.50 
m.p.p.t. przy osi X13 w budynku nowoprojektowanym. 
Odpowiedź: 
Schody zabiegowe w pom. -2.05 Operatornia są schodami systemowymi w konstrukcji stalowej, do 
zaprojektowania w zależności od wybranego producenta i dostawcy systemu. 
Pytanie 261: 
W punkcie 6.9.4.3. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający określa parametr kabli miedzianych: „Osłony zewnętrzne 
kabli miedzianych mają być ́trudnopalne i niewydzielające trujących substancji w obecności ognia 
(LSZH) oraz charakteryzować ́się Euroklasą min. Dca-s2a,d2,a1;” Czy Zamawiający dostosuje 
wymagania odnośnie Euroklasy, do normy N SEP-E-007:2017-09? Jeśli nie, to prosimy o podanie 
podstaw zastosowania przez Zamawiającego wymogu Euroklasy min. Dcas2a,d2,a1. Uzasadnienie: 
Według normy N SEP-E-007:2017-09, dla budynków o kategorii zagrożenia dla ludzi od ZL I do ZL V, 
wymagana klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów ogólnego przeznaczenia zainstalowanych 
w obrębie dróg ewakuacyjnych, to: B2ca – s1b, d1, a1. Dla budynków o kategorii zagrożenia dla ludzi 
ZL I i ZL II, wymagana klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów ogólnego przeznaczenia 
zainstalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych, to: Dca – s2, d1, a2. Dla budynków o kategorii 
zagrożenia dla ludzi od ZL III do ZL V, wymagana klasa reakcji na ogień kabli i innych przewodów 
ogólnego przeznaczenia zainstalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych, to: Dca – s2, d1, a3. 
Żadna z wymaganych w normie N SEP-E-007:2017-09 klas reakcji na ogień, nie odpowiada określonej 
przez Zamawiającego Euroklasie. 
Odpowiedź: 



Jak zacytowano w pytaniu jest to wymaganie minimalne, czyli nie gorsze niż. Nie stoi to w 
sprzeczności z normą N SEP-E-007 która nie jest normą obowiązkową do stosowania. Jeżeli oferent 
uznaje, że należy zastosować kable o osłonie lepszej niż wskazana może to wykonać.  
Pytanie 262: 
W punkcie 6.9.4.3. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający określa parametr modułu: „Okablowanie ma być 
realizowane poprzez ekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6A, dwuelementowe, zarabiane 
narzędziowo;” Czy Zamawiający o zrezygnuje z zapisu o dwuelementowej budowie modułu oraz 
narzędziowego sposobu zarabiania? 
Uzasadnienie: Cechy produktu, takie jak fizyczna budowa modułu oraz sposób jego zarabiania, nie 
powinny być opisywane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako wymagane. Nie decydują one 
bowiem o właściwościach funkcjonalno-użytkowych produktu. Zamawiający w innej części 
opracowania stawia wymaganie, aby komponenty okablowania strukturalnego posiadały certyfikat 
niezależnego laboratorium badawczego potwierdzającego parametry transmisyjne komponentu dla 
danej kategorii / klasy okablowania i spełnienie tego wymagania daje Zamawiającemu pewność co do 
jakości użytych materiałów oraz jego zgodności z normami i standardami przewidzianymi dla danej 
kategorii / klasy okablowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z zapisu o dwuelementowej budowie modułu oraz narzędziowego sposobu 
zarabiania. 
Pytanie 263: 
W punkcie 6.9.4.3. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający określa parametr paneli krosowych: „Należy zastosować  ́
proste modularne panele krosowe o wysokości 1U na 48 i 24 oddzielne moduły;” Czy Zamawiający o 
zmieni zapis na „Należy stosować panele krosowe modularne, umożliwiające umieszczenie do 48 
modułów RJ45 zajmując maksymalnie wysokość 1U w szafie krosowej punktu dystrybucyjnego.”? 
Uzasadnienie: Cechy produktu, takie jak fizyczna budowa panela krosowego, nie powinny być 
opisywane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako wymagane. Nie decydują one bowiem o 
właściwościach funkcjonalno-użytkowych produktu. W tym wypadku właściwością użytkową 
wymaganą dla panela krosowego jest zdolność dostarczenia w jednostce 1U do 48 modułów RJ45. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie paneli do 48 modułów. 
Pytanie 264: 
W punkcie 6.9.4.4. Rozwiązania szczegółowe dotyczące systemu okablowania strukturalnego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający określa parametr modułu: „moduły przynajmniej 
w 6-ciu kolorach do wyboru;” Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania moduły gniazd RJ45, 
które oferowane są przez producenta w jednym kolorze, a kolorystyczne kodowanie gniazda odbywa 
się na adapterze gniazda w fabrycznie zintegrowanym okienku etykiety opisowej gniazda? 
Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność kodowania kolorystycznego, zostanie 
zachowana poprzez zastosowanie kolorowych etykiet gniazda. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie. 
Pytanie 265: 
W punkcie 6.9.4.4. Rozwiązania szczegółowe dotyczące systemu okablowania strukturalnego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający określa parametr modułu: „moduły z 
automatyczną sprężynową zintegrowaną klapką przeciwkurzową zapewniająca ochronę IP40 oraz bez 
klapki” Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania moduły gniazd RJ45, które oferowane są przez 
producenta bez zintegrowanej klapki przeciwkurzowej, a ochrona gniazda przed dostawaniem się 
kurzu, realizowana jest za pomocą klapki przeciwkurzowej zainstalowanej w adapterze gniazda? 
Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność ochrony przeciwkurzowej gniazd, 
zostanie zachowana poprzez fabrycznie wykonane adaptery z automatyczną sprężynową 
zintegrowaną klapką przeciwkurzową. 



Odpowiedź: 
Celem nadrzędnym jest zapewnienie modułom RJ-45 ochrony przeciwkurzowej. Alternatywnie może 
ona być zapewniona poprzez zintegrowanie klapki przeciwkurzowej w module, bądź za pomocą 
klapki przeciwkurzowej zainstalowanej w adapterze gniazda. 
Pytanie 266: 
W punkcie 6.9.4.4. Rozwiązania szczegółowe dotyczące systemu okablowania strukturalnego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający wymaga: „Szafy oraz wszelkie akcesoria do nich 
(organizery, zaślepki, listwy zasilające PDU) muszą pochodzić z oferty tego samego producenta co 
okablowanie strukturalne. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szaf oraz akcesoriów innego 
producenta niż producent okablowania strukturalnego podsystemu poziomego, przy zachowaniu 
wymaganych właściwości funkcjonalno-użytkowych? Uzasadnienie: Zamawiający specyfikując 
parametry funkcjonalno-użytkowe, mechaniczne, oraz środowiskowe, na tyle szczegółowo określa 
rodzaj szaf dedykowanych do budowy punktów dystrybucyjnych MDF i IDF, że w połączeniu z 
wymaganiami dotyczącymi okablowania poziomego, niemożliwym staje się zastosowanie rozwiązań 
równoważnych, wobec zapisanych w dokumentacji materiałów w całości. Zastosowanie szaf i 
akcesoriów innego producenta niż producent systemu okablowania podsystemu poziomego, nie 
wpływa na proces certyfikacji sieci i objęcie 25 letnią gwarancją systemową okablowania 
strukturalnego. Na wynik pomiaru torów kablowych dla okablowania poziomego na potrzeby 
certyfikacji sieci, w żaden sposób nie ma wpływu szafa, czy elementy jej wyposażenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie szaf i akcesoriów innego producenta pod warunkiem, że całość 
szaf i akcesoriów będzie pochodzić od jednego producenta oraz właściwości funkcjonalne zostaną 
zachowane 
Pytanie 267: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie pomieszczeń w gabloty ekspozycyjne, znajdujące się w 
foyer w budynku zabytkowym nie jest przedmiotem przetargu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Należy wykonać gabloty zgodnie ze specyfikacją, którą Zamawiający 
przekazuje w załączeniu. 
Dodatkowo należy zaprojektować w projekcie wykonawczym i wykonać 4 gabloty na ogłoszenia o 
wymiarach 1,5 x 1,2 m każda, podświetlane, o konstrukcji aluminiowej, całkowicie przeszklone – 
szyby przesuwne z zamknięciem z zamkiem patentowym. Gabloty należy zamontować na ścianach w 
części biurowo – administracyjnej w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym na etapie realizacji przez 
Wykonawcę projektu wykonawczego. 
Pytanie 268: 
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 6.14.1. i) oraz j) PFU powinno być „karta materiałowa: SF-2/3” 
zamiast „AK-2/3”. 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy uwagę Oferenta – we wskazanych punktach powinny być zapisy odpowiednio „karta 
materiałowa: SF-2” i „karta materiałowa SF-3”. 
Pytanie 269: 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią załącznika nr 13 do PFU i koniecznością uzyskania dla 
projektu akceptacji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta oraz Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Niewidomych, główne drzwi 
wejściowe do budynku powinny być automatyczne. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to tylko 
drzwi: D54, D55 oraz D57 dla budynku nowoprojektowanego, oraz D8 i Dz8 dla budynku 
zabytkowego (łącznie 4+7=11 drzwi dwuskrzydłowych automatycznych). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 270: 
W Umowie §1 ust 7. Znajduje się zapis :” Opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których 
mowa w ust. 6 pkt 1 muszą być zgodne z PFU. Wymaga się ścisłego utrzymania formy i wyrazu 



estetycznego budynku oraz programu funkcjonalnego, (układu pomieszczeń, ich wielkości z 
tolerancją do 5% i funkcji) oraz charakteru estetycznego zaprojektowanych w załączonych do PFU 
rysunkach, zgodnie z zapisami PFU.” natomiast w PFU pkt 4. znajduje się zapis „Powierzchnie 
zabudowy, powierzchnia całkowitą oraz kubaturę należy przyjąć ́ w oparciu o wykonany projekt 
budowlany, powierzchnie wewnętrzne należy przyjąć ́ zgodnie z załączonymi rysunkami projektu 
wnętrz (ZAŁĄCZNIK 3). W razie wprowadzenia koniecznych zmian wynikających np. ze zmiany 
gabarytów elementów konstrukcyjnych, czy wielkości szachtów instalacyjnych dopuszcza się 
tolerancję powierzchni pomieszczeń́ +/- 1%,…”. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne 
określenie jaka jest dopuszczalna tolerancja wymiarów pomieszczeń projektowanych przez 
Wykonawcę w stosunku do wielkości pomieszczeń określonych w PFU. 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się tolerancję powierzchni pomieszczeń́ +/- 1% zgodnie z zapisami w PFU. 
W związku z powyższym, dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 7 załącznika nr 9 do SIWZ – wzór umowy, 
nadając mu brzmienie:  
„Opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 muszą być zgodne z 
PFU. Wymaga się ścisłego utrzymania formy i wyrazu estetycznego budynku oraz programu 
funkcjonalnego, (układu pomieszczeń, ich wielkości z tolerancją do +/- 1% i funkcji) oraz charakteru 
estetycznego zaprojektowanych w załączonych do PFU rysunkach, zgodnie z zapisami PFU”. 
Pytanie 271: 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty przeznaczone do rozbiórek nie posiadają lokatorów i ich sytuacja 
formalno-prawna jest uregulowana oraz pozwala na ich wyburzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 272: 
Prosimy o przekazanie dokumentów wymienionych w Decyzji pozwolenia na budowę nr 293/15 tj.: 1. 
Opis robót rozbiórkowych dotyczących budynku oficynowego przy ul. Kapitańskiej 2a; 2. Rysunek 
detalu izolacji ścian na styku z pozostająca zabudową oficynową 3. Oświadczenie inwestora. 
Odpowiedź: 
Budynek przy ul. Kapitańskiej 2a nie podlega rozbiórce. Rozbiórce podlega przylegający do niego 
budynek o numerze 2b. Opis robót rozbiórkowych został załączony do odpowiedzi na pytania nr 113 
Rysunek detalu izolacji ścian na styku z pozostająca zabudową oficynową został załączony do 
odpowiedzi na pytanie nr 99. Jednocześnie w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 99 Zamawiający 
informuje, że w przypadku docelowego odsłonięcia części elewacji budynku sąsiadującego z 
rozbieranym budynkiem, należy wykonać ocieplenie wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych i 
malowanie całej tej osłoniętej (choćby częściowo) ściany elewacji.  
Pytanie 273: 
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji dwóch budynków do rozbiórki – oficyny budynku przy ul. 
Kapitańskiej 2a. Czy posiadają Państwo ekspertyzę techniczną tych budynków na wzór ekspertyz 
technicznych dla budynku zabytkowego umieszczonych w Załączniku 2 do PFU (Tom 2c i 3c). Jeśli tak 
to prosimy o przekazanie (np. dokumentacji udostępnianej przy konkursie na projekt Teatru 
Polskiego w Szczecinie). 
Odpowiedź: 
Budynek przy ul. Kapitańskiej 2a nie podlega rozbiórce. Rozbiórce podlega przylegający do niego 
budynek o numerze 2b. Zamawiający nie posiada tych dokumentów. Jednocześnie w załączeniu ZM 
przekazuje Protokół z kontroli okresowej budynku przy ul Kapitańskiej 2b, oraz Operat szacunkowy 
wyceny wartości odtworzeniowej nieruchomości. 
Pytanie 274: 
W związku z dużym zakresem prac remontowych istniejącego budynku Teatru Polskiego prosimy o 
potwierdzenie, że na czas remontu budynek będzie wyłączony z funkcjonowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że na czas remontu budynek będzie wyłączony z funkcjonowania. 
Pytanie 275: 



Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu Projektu Wykonawczego zabezpieczenia wykopu i 
posadowienia budynku (w tym: STWiOR, planu jakości, BIOZ, kosztorysów dla robót wynikający z tego 
projektu) oraz po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, będzie można 
niezwłocznie rozpocząć prace budowlane objęte zakresem powyższego projektu tj. przed 
zakończeniem i zaakceptowaniem projektów wykonawczych pozostałych elementów Zadania 
Inwestycyjnego. Taki sposób działania umożliwi terminową realizacji Zamówienia 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 276: 
Proszę o podanie wymagań dotyczących parametrów kurtyn przeciwpożarowych (rzędne 
podwieszenia, rodzaj materiału, rodzaj wykończenia, kolor itp). Na rys. A05 pokazane są kurtyny 
rolowane. Czy mają one być podwieszone do ściany SO_1? Proszę o podanie rzędnej podwieszenia 
tych kurtyn. 
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, w tym przyjęcie właściwych, zgodnych z przepisami zabezpieczeń ppoż. 
Wykończenie i kolor elementów zabezpieczeń ppoż. należy dostosować do estetyki i kolorystyki 
wnętrz. 
Pytanie 277: 
Prosimy o podanie typu nawierzchni w ogrodzie na poziomie -12,00 w osiach X19-27/Y05- 01? 
Odpowiedź: 
Typ nawierzchni i roślinność ogrodu została przedstawiona na rysunku A4-NB-PWW-POSADZKI-POZ. -
3. Nawierzchnia utwardzana ma być wykonana z granitu koloru czerwonego, zgodnie z kartą 
materiałową PS-13. 
Pytanie 278: 
Zgodnie z opisem zieleni w tabeli "ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW – przeznaczone do usunięcia i 
przesadzenia" kolorem szarym oznaczono drzewa do likwidacji lub przesadzenia. W tabeli tej opisano 
komentarzem "do przesadzenia" jedynie pozycje 69, 70, 71, 72, 73, 104. Prosimy o wyjaśnienie czy 
pozostałe oznaczone na szaro drzewa należy przyjąć jako do usunięcia? 
Odpowiedź: 
Pozostałe drzewa oznaczone na szaro są do usunięcia. 
Pytanie 279: 
Zgodnie z opisem zieleni rew. 07.2019 w tabeli "ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW – inwentaryzacja" 
wyszczególniono drzewa 1-118. W kolejnych tabelach gdzie zawarte są informacje o wycince, 
przesadzeniach, pozostawieniach drzew nie doprecyzowano co należy wykonać z drzewami 
opisanymi numerami: 1, 2, 5, 22, 60, 61, 85, 86, 87, 110, 111, 112, 113. Prosimy o informacje, które z 
wymienionych drzew należy usunąć, przesadzić, ewentualnie pozostawić? Zgodnie z poprzednią 
dokumentacją drzewa (1, 2, 5, 22) były do usunięcia a (60, 61, 85, 86, 87, 110, 111, 112, 113) były do 
pozostawienia - czy analogicznie należy postąpić zgodnie z aktualnymi wymaganiami? 
Odpowiedź: 
Drzewa (1, 2, 5, 22) przeznaczone są do usunięcia a (60, 61, 85, 86, 87, 110, 111, 112, 113) są do 
pozostawienia. 
Pytanie 280: 
Zgodnie z opisem zieleni rew. 07.2019 w opisie dotyczącym trawników jest podany wymóg wysiewu 
20-25g/m2. Natomiast zgodnie z kartą materiałową wymóg jest 30-40g/m2. Prosimy o wskazanie 
aktualnego wymogu gęstości wysiewu? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z kartą materiałową. 
Pytanie 281: 
Prosimy o potwierdzenie, że zwyczajowo opłaty administracyjne określone w ostatecznym 
pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów będą obciążały bezpośrednio Inwestora 



Odpowiedź: 
Decyzja zezwalająca na wycinkę została załączona do odpowiedzi na pytanie nr 216. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w ww.  Decyzji, przy 
czym opłata podlega umorzeniu jeśli nasadzenia zastępcze określone w decyzji zachowają żywotność 
po upływie 3 lat od nasadzenia. 
Pytanie 282: 
Zgodnie z opisem warstw zamieszczonym na rysunkach przekrojów np. rys. A09 zawarta jest 
informacja , że jako warstwę wierzchnią dachu D1 należy przewidzieć humus gr. 40cm. W obszarze 
dachu D1 występują zgodnie z projektem zieleni nasadzenia wrzosów, mącznicy ale również ścieżki 
plateau. Humus nie stanowi właściwej podbudowy dla ścieżki. Prosimy o doprecyzowanie z jakich 
materiałów należy wykonać podbudowę / podłoże pod ścieżki a jakie pod nasadzenia plateau? 
Odpowiedź: 
Dach należy wykonać zgodnie z uwagami do punktu 6.2.4. oraz zapisami w punkcie 6.17.3 PFU.  
Pytanie 283: 
Zgodnie z projektem zieleni do wykonania są nasadzenia rabat plateau pomiędzy ścieżkami. Czy 
rabaty należy wydzielić od ścieżek za pomocą donic, których wysokość pozwoli również na 
wydzielenie podłoża / podbudowy pod nasadzenia i rabaty? Jeśli tak to jakie są wymagania względem 
donic: materiał, grubość, wysokość? Szacunkowa ilość około 1000mb. 
Odpowiedź: 
Dach należy wykonać zgodnie z uwagami do punktu 6.2.4. oraz zapisami w punkcie 6.17.3 PFU.  
Pytanie 284: 
W nawiązaniu do pytania w zakresie donic wokół rabat plateau czy również należy zastosować takie 
wydzielenia pomiędzy ścieżkami a nawierzchnią żywopłotu na plateau? 
Odpowiedź:  
Dach należy wykonać zgodnie z uwagami do punktu 6.2.4. oraz zapisami w punkcie 6.17.3 PFU.  
Pytanie 285: 
W projekcie budowlanym brak informacji o przyłączu telekomunikacyjnym dla nowoprojektowanego 
budynku. Proszę o informację jak ma być rozwiązane przyłącze telekomunikacyjne do nowego 
budynku. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 137. 
Pytanie 286: 
W projekcie budowlanym przewidziano okablowanie strukturalne w klasie E. Proszę o informację czy 
instalacja okablowania strukturalnego ma być wykonana w kategorii 6a lub nowszej. 
Odpowiedź: 
Okablowanie ma być wykonane zgodnie z zapisami PFU tj. kategoria 6a 
Pytanie 287: 
Prosimy o podanie klasy dostępu dla przejść objętych kontrolą dostępu. 
Odpowiedź: 
Przejścia należy wykonać w klasie B 
Pytanie 288: 
Prosimy o podanie czasu podtrzymania pracy systemu Kontroli Dostępu w przypadku awarii zasilania. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć minimum 2 godziny. 
Pytanie 289: 
Prosimy o podanie doboru switchy pod kątem pasma transmisji i doboru rejestratora pod kątem 
długości i jakości archiwizacji nagrań systemu CCTV projektowanego na obiekcie 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem PFU archiwizacja musi umożliwiać zapis danych z okresu minimum 30 dni. Jakość 
nagrań: 12kl/s przy 4MPx.  Dobór switchy po stronie oferenta na podstawie zaproponowanego 
systemu.  
Pytanie 290: 



Prosimy o wskazanie miejsc instalacji systemu domofonowego. 
Odpowiedź:  
W domofon muszą być wyposażone wszystkie wyjścia i wejścia do budynków (również te techniczne, 
główne i boczne), oraz szlaban  (wjazd i wyjazd z parkingu), a odbiorcą powiadomień powinna być 
portiernia i dwie inne lokalizacje – np. pomieszczenie monitoringu i pomieszczenie zarządzania 
budynkiem lub sekretariat.. 
Pytanie 291: 
Prosimy o potwierdzenie, że po terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy czynności związane 
z utrzymaniem serwisowym budynku to jest obsługą i utrzymanie instalacji, urządzeń, wyposażenia 
ruchomego dla dochowania wymagań gwarancyjnych, nie są w zakresie Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.  
Pytanie 292: 
Wyspecyfikowane w projekcie lampy oświetleniowe oświetlenia zewnętrznego marki IGuzzini seria 
Flaminia System 82W ni są już produkowane. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dobrać 
zamienniki dla tych lamp. 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się dobór zamiennych opraw i lamp, jednak o identycznych parametrach światła i estetyce 
jak najbardziej zbliżonej do lamp przedstawionych w dokumentacji.  
Jednocześnie Zamawiający przekazuje załączniki nr 11.1 i 11.2 do PFU zaktualizowane w zakresie 
kolorystyki opraw oświetleniowych wewnętrznych.  
Pytanie 293: 
W przekazanej dokumentacji projektowej brak detali wykonania czerpni terenowej dla systemu 
napowietrzania klatki schodowej „K3” budynku zabytkowego. Prosimy o wyjaśnienia i przekazanie 
wytycznych w jaki sposób należy wykonać czerpnie terenową? 
Odpowiedź: 
Należy opracować w ramach dokumentacji wykonawczej przygotowywanej 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 294: 
Brak wytycznych dla doboru dwóch central wentylacyjnych dla sceny eksperymentalnej oraz dla sali 
budynku starego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Centrale należy dobrać w ramach projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę w 
oparciu wytyczne zawarte w PFU.  
Pytanie 295: 
Opisane w Dokumentacji przetargowej rozwiązanie wentylacji pom. technicznych na kondygnacji 
podziemnej budynku zabytkowego (rozdzielni głównej, rozdzielni SN, komory przemysłowe) poprzez 
wentylację grawitacyjną naszym zdaniem nie będzie działać. Prosimy o potwierdzenie, że w ww. 
pomieszczeniach nie jest wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Państwa 
odpowiedź będzie miała istotny wpływ na zbudowanie konkurencyjnej ceny ofertowej. 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować w ramach dokumentacji wykonawczej przygotowywanej przez Wykonawcę 
system wentylacji gwarantujący prawidłową,  wymaganą przepisami wymianę powietrza.  Przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
Pytanie 296: 
W Dokumentacji przetargowej brak wentylacji w pomieszczeniu agregatu (BT.-1.09, kondygnacja 
podziemna budynku zabytkowego). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie 
Odpowiedź: 



W pomieszczeniu agregatu należy zapewnić system wentylacji zgodny z obowiązującymi przepisami.  
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Pytanie 297: 
W Dokumentacji przetargowej brak wentylacji zbiornika ppoż na najniższej kondygnacji w 
rozbudowywanej części obiektu. Prosimy o przekazanie wytycznych w jaki sposób należy przewidzieć 
wentylację zbiornika ppoż? 
Odpowiedź:  
Należy zaprojektować w ramach dokumentacji wykonawczej przygotowywanej przez Wykonawcę 
system wentylacji gwarantujący prawidłową,  wymaganą przepisami wentylację zbiornika ppoż.  
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
Pytanie 298: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku zabytkowym jest 
poza zakresem robót niniejszego przetargu. 
Odpowiedź: 
Wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku zabytkowym jest objęte zakresem przetargu 
zgodnie z zapisami PFU. Załącznik 15.12 SEC Umowa przyłączeniowa to dokument nieobowiązujący, 
niepodpisany. 
Pytanie 299: 
Prosimy o wskazanie miejsca gdzie przewidziano zrzut wody lodowej (mieszanka wodnoglikolowa) z 
instalacji? 
Odpowiedź: 
Miejsce zrzutu wody lodowej należy zaprojektować w ramach dokumentacji wykonawczej 
przygotowywanej 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 300: 
Czy pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne będą wymagały klimatyzacji? Brak wytycznych w 
Dokumentacji przetargowej. W przekazanej dokumentacji projektowej również nie przewidziano 
klimatyzacji tych pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczeniach elektrycznych oraz 
teletechnicznych nie jest wymagana klimatyzacja. 
Odpowiedź: 
Klimatyzację dla pomieszczeń elektrycznych i teletechnicznych wymagających chłodzenia należy 
zaprojektować w ramach dokumentacji wykonawczej przygotowywanej 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 301: 
Zgodnie z zapisami PFU str. 83, ppkt. 6.5.3 „ Należy przewidzieć na zewnątrz budynku punkty 
czerpalne wody do pielęgnacji zieleni. Należy zastosować punkty czerpalne z zabezpieczeniem 
przeciw zamarzaniu” . W związku z powyższymi zapisami prosimy o wskazanie na właściwych 
rysunkach ilości oraz lokalizację punktów czerpalnych. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Należy przyjąć ilość punktów poboru wody umożliwiającą nawadnianie całego terenu objętego 
zakresem inwestycji przy założeniu, że Zamawiający planuje używanie węży ogrodowych o długości 
do 30 mb.  
Pytanie 302: 
Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci cieplnej jest poza zakresem robót niniejszego 
przetargu 
 



Odpowiedź: 
Przebudowa sieci cieplnej jest w zakresie niniejszego przetargu. 
Pytanie 303: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie materiały z robót rozbiórkowych (gruz, stal, materiały 
wykończeniowe etc.) pozostają własnością wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to istniejących elementów 
wykończeniowych, które posiadają wartość konserwatorską i podlegają renowacji.  
Pytanie 304: 
Prosimy o wyjaśnienie opisu warstwy AK-07 wg kart materiałowych. Wypełnienie wełną z welonem 
jest stosowane powyżej poziomu stropu technicznego nad salą eksperymentalną, oraz pomiędzy 
belkami stropu żelbetowego. Prosimy o informację w jaki sposób, w jakiej odległości od lica wełny 
należy montować siatkę o przezroczystości >50%. Prosimy o rozwinięcie specyfikacji siatki – 
przynajmniej w zakresie pełnionej funkcji i materiału z jakiego ma być wykonana. 
Odpowiedź: 
Siatka pełni funkcję maskującą, powinna być odsunięta min. 3 cm od wełny mineralnej, powinna być 
wykonana co najmniej ze stali ocynowanej. Wzór zgodnie z projektem wnętrz. 
Pytanie 305: 
Prosimy o potwierdzenie, że strop techniczny nad salą eksperymentalną, widoczny na rysunku 
konstrukcji KW-238, ma być na całej powierzchni pokryty kratą pomostową, z pozostawieniem dojść 
do urządzeń (przebicia wskazane na rzucie). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że nad Salą Eksperymentalną rozpięty jest strop techniczny z krat 
pomostowych ułożonych na stalowej podkonstrukcji z pozostawieniem miejsc przełazowych 80x70 
cm. 
Pytanie 306: 
Czy Inwestor akceptuje zmiany w konstrukcji nośnej na etapie projektu wykonawczego, które nie 
wpłyną na walory estetyczne obiektu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający akceptuje zmiany w konstrukcji, które nie mogą wpływać negatywnie na walory 
estetyczne i użytkowe. 
Pytanie 307: 
Dotyczy BZ - ściana szklana stała - Prosimy o wskazanie lokalizacji „SC-9 Ściana szklana stała” w pom. 
BZ.1.05 Dozór, o której wspomniano w kartach pomieszczeń. 
Odpowiedź: 
Pomieszczenie BZ.1.05 to Biuro Organizacji Widowni, natomiast BZ.1.33 to Dozór. Oba pomieszczenia 
mają być oddzielone od Foyer ścianą szklaną o symbolu B S14 – zgodnie z rysunkiem B2-PW-BZ-RZUT 
POZIOM 0.00. 
Pytanie 308: 
Dotyczy BZ - ściana szklana stała - Prosimy o wskazanie lokalizacji „SC-9 Ściana szklana stała” w pom. 
BZ.1.33 Biuro organizacji widowni, o której wspomniano w kartach pomieszczeń. 
Odpowiedź: 
odpowiedź jak na  pyt. 307 
Pytanie 309: 
W załączniku 6 PFU „6.3.1_SZCZECIN TEATR_PFU_BN - WYPOSAŻENIE WOLNOSTOJACE” widnieją 
zapisy na temat konieczności załączenia do oferty atestów i certyfikatów dotyczących zastosowanych 
materiałów. Prosimy o informację, czy wymienione dokumenty muszą być złożone wraz z 
formularzem ofertowym w dniu złożenia oferty? 
Odpowiedź: 
Zakres wymaganej w ofercie dokumentacji określony jest w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w pytaniu wraz z 



formularzem ofertowym w dniu złożenia oferty. Ww. dokumenty będą załączane do wystąpień o 
zatwierdzenie wyposażenia na etapie realizacji inwestycji. 
Pytanie 310: 
W PZT - część formalna - opisie branży drogowej zaprojektowane są płyty betonowe 18x100x200cm, 
co potwierdzają przekroje warstw konstrukcyjnych na rysunkach tego samego opracowania.  
Natomiast na planie sytuacyjno-wysokościowym branży drogowej rys. nr D1 nawierzchnia w tym 
samym miejscu zaprojektowana jest z kostki betonowej 20x20cm imitującej granit. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie materiału jaki ma zostać ujęty w wycenie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 197 
Pytanie 311: 
W PFU pkt.6.2.1, widnieje informacja, że grunt z wykopu nieprzeznaczony do ponownego 
wbudowania należy wywozić na bieżąco i poddać utylizacji przez firmę specjalistyczną. Natomiast w 
Projekcie Budowlanym – Zagospodarowanie terenu pkt. 12.0 jest napisane, że nadmiar gruntu należy 
wywieźć z działki na miejsce wskazane przez Inwestora. Jak należy rozumieć oba te zapisy? Czy 
przewóz gruntu na działkę wskazaną przez Inwestora dotyczy tylko materiału, który ma być użyty na 
obsypki, a pozostały ma być zutylizowany? Prosimy o wskazanie lokalizacji działki przeznaczonej do 
składowania gruntu, co jest niezbędne do skalkulowania kosztów transportu i ponownego 
przywiezienia na teren budowy? 
Odpowiedź: 
Obowiązujące są zapisy w PFU. Grunt przeznaczony na obsypki Wykonawca winien magazynować w 
miejscu zorganizowanym  we własnym zakresie. 
Pytanie 312: 
Decyzja wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
dnia 21.03.2014 nt. wycinki drzew na działce nr 13/1 wpisanej do rejestru  zabytków pod nr 1300 
(DZ-4200/35/O/95/96 z dn. 15.02.1996 r.) obejmuje  wycinkę pnia nieistniejącego (nie widnieje w 
zestawieniu projektu zieleni z 07.2019)  nr 88 - robinia (akacja) biała porośniętego bluszczem (zdjęcia 
nr 1), natomiast pomija drzewo nr 98 lipa pośrednia (zdjęcie nr 2), które koliduje z robotami na 
planowanej inwestycji, a w zestawieniu projektu zieleni z 07.2019 przypisane jest do działki 13/1, 
przy czym na „rys. 1-inwentaryzacja zieleni” zlokalizowane jest na działce 10/1. Prosimy o 
potwierdzenie, że drzewo nr 88 zostało już wycięte i nie podlega wycenie. Prosimy o potwierdzenie, 
że drzewo nr 98 nie wchodzi w obrys działki 13/1. 
Zdjęcie nr 1. 

 
 
Zdjęcie nr 2. 



 
 
 
Odpowiedź: 
Drzewo nr 88 zostało wycięte. Drzewo nr 98 jest na działce 10/1, jest przeznaczone do wycinki i 
zostało objęte decyzją z dnia 19.09.2019. 
Pytanie 313: 
Według zestawienia projektu zieleni z 07.2019 r. krzewy o nr 106,107 (róże) oraz 109 (bez zwykły) 
wchodzą w obrys działki 13/1, co potwierdza też „rys. 1-inwentaryzacja zieleni”. Krzewy te nie są 
objęte decyzją wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie dnia 21.03.2014 nt. wycinki drzew na działce nr 13/1 wpisanej do rejestru  zabytków pod 
nr 1300 (DZ-4200/35/O/95/96 z dn. 15.02.1996 r.). Prosimy o potwierdzenie, że krzewy te nie 
wymagają uzyskania pozwolenia na wycinkę. 
Odpowiedź: 
Krzewy 106, 107 oraz 109 nie wymagają pozwolenia na wycinkę (nie przekraczają powierzchni 25m2). 
Pytanie 314: 
Decyzja wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
dnia 21.03.2014 nt. wycinki drzew na działce nr 13/1 wpisanej do rejestru  zabytków pod nr 1300 
(DZ-4200/35/O/95/96 z dn. 15.02.1996 r.) straciła ważność 31.12.2015r. Prosimy o udostępnienie 
aktualnej decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
w sprawie wycinki drzew na działce 13/1. 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane dla realizacji inwestycji uzgodnienia i decyzje. 
Pytanie 315: 
Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków, w przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie 
objętych ochroną konserwatorską nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji. 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane dla realizacji inwestycji uzgodnienia i decyzje.  
Pytanie 316: 
Oferent zwraca się z prośbą o możliwość zwiększenia zakresu wycinki drzew o numery 66, 67 oraz 3 
zgodnie z numeracją na rysunku ,,Inwentaryzacja Zieleni rys. nr 1”, które kolidują z technologią 
prowadzenia robót ziemnych - fundamentowych. 
Odpowiedź: 
Istnieje możliwość zwiększenia zakresu wycinki zgodnie z punktem 6.17.3 PFU. W takim wypadku, 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać decyzję administracyjną na usunięcie 
drzew i krzewów oraz wypełnić wszystkie warunki wskazane w uzyskanej decyzji. 



 
Pytanie 317: 
W PZT - część formalna jako wykończenie schodów terenowych widnieje żwir stabilizowany w kracie  
z tworzywa (nawierzchnia ażurowa), natomiast na  Planie sytuacyjno-wysokościowym branża 
drogowa rys. nr D1 nawierzchnia jest z kostki betonowej 20x20cm imitującej granit. Prosimy o 
wskazanie co należy przyjąć do wyceny wykończenia nawierzchni schodów terenowych. 
Odpowiedź: 
Nawierzchnię schodów terenowych należy wykonać zgodnie z PZT Mała architektura rys 1.1 z kostki 
betonowej 20x20cm imitującej granit oraz z parkowej nawierzchni żwirowej zgodnie z kartą 
materiałową ZT-19. 
Pytanie 318: 
Prosimy o udostępnienie Programu Prac Konserwatorskich. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje programem prac konserwatorskich. Projekt budowlany został 
zatwierdzony pod względem konserwatorskim przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 
postanowieniem z dnia 02.01.2014 r. oraz uzyskał Decyzję nr 293/15 o pozwoleniu na budowę. 
Ponadto Miejski Konserwator Zabytków wydał w dniu 19.03.2019 r. Decyzję o pozwoleniu na 
wykonanie robót zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia prac określonym w projekcie 
budowlanym. 
Pytanie 319: 
Prosimy o potwierdzenie, że należy całościowo rozebrać kamienny mur z bramą wjazdową od strony 
ul. Montwiłła, jak na załączonym rysunku. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 320: 
Dotyczy PFU, pkt 6.2.1 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz przygotowanie powierzchni – 
Prosimy o wskazanie zewnętrznych szachtów instalacyjnych w części wschodniej na elewacji 
północnej, które należy rozebrać. 
Odpowiedź: 
Szachty piwniczne przeznaczone do wyburzenia zaznaczono czerwonymi krzyżykami na rysunku: "B-1 
szachty do wyburzenia". Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że do wyburzenia przeznaczone 
są wszystkie istniejące elementy kolidujące z planowaną inwestycją, w tym m.in. istniejące schody 
łączące ul. Jana z Kolna z placem parkingowym ulokowanym za budynkiem Teatru. 
 
 



 
Pytanie 321: 
Prosimy o informację, czy wycenie podlegają zabudowy meblowe inne niż wymienione w załączniku  
nr 6 do PFU, folder 6.1  „meble stałe”, m.in.  zabudowy widoczne na rzutach budynku 
nowoprojektowanego, np. pom. „-1.05 pralnia, farbiarnia” itp. (nieoznaczone symbolami  
w ww. załącznikach, ani w żaden sposób nieopisane w projekcie)? Prosimy o podanie ich ilości, 
specyfikacji i oznaczenie lokalizacji na rzutach. 
Odpowiedź: 
Tak, zabudowy meblowe wskazane na rzutach należy ująć w ofercie i projekcie wykonawczym 
opracowywanym przez Wykonawcę. 
Pytanie 322: 
Prosimy o informację, czy wycenie podlega wyposażenie ruchome inne niż wymienione w załączniku  
nr 7 do PFU, folder 7  „wyposażenie pomieszczeń”,  m.in.  suszarki, pralki oraz zlewozmywaki na 
rzutach budynku nowoprojektowanego np. pom. „-1.05 pralnia, farbiarnia”? Prosimy  
o podanie ich ilości, specyfikacji i oznaczenie lokalizacji na rzutach. 
Odpowiedź: 
Tak podlega wycenie ilość zgodnie z rzutami. Specyfikacja pralki:  
- wsad min. 23kg  
- bęben ze stali nierdzewnej  
- wyposażona w system precyzyjnego ważenia, do obliczania dokładnej ilości potrzebnej energii, 
wody, detergentów.  
- możliwość niepełnego załadunku na cykl,  
- wykonana z monobloku,  
- mocowanie za pomocą kotw,  
- niski poziom hałasu <65 dB  
- wyposażona w mikser wody ciepłej i zimnej  
- otwarcie drzwi 180st.  
- podwójny system bezpieczeństwa i alarmu,  
- każdy obwód sterowania z niskim napięciem  
- możliwość personalizowania programów prania  
- automatyczna pompa dozująca detergenty  
- komora i kosz ze stali nierdzewnej  
- wyłącznik bezpieczeństwa  
- suszenie obrotowe min. 1000 obr/min.  
- pojemność bębna min. 250 dm3  
- wirowanie min. 490/100 (obr./min)  
- moc min. 22kW 
Pytanie 323: 
Prosimy o informację, czy wycenie podlegają meble stałe i wolnostojące inne niż wymienione  
w załączniku 6 do PFU? Prosimy o podanie ich ilości, specyfikacji i oznaczenie lokalizacji  
na rzutach. 
Odpowiedź: 
Wycenie podlega całe wyposażenie opisane w PFU oraz załącznikach, a także na rzutach projektu 
aranżacji wnętrz.  
Pytanie 324: 
Prosimy o udostępnienie „opisu robót rozbiórkowych dotyczących budynku oficynowego  
przy ul. Kapitańskiej 2a” wymienionego w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 272. 
 
 
 



 
Pytanie 325: 
Dotyczy tynków w BZ: Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić wyłącznie „tynk 
cementowo-wapienny malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi konserwatorskimi” (zgodnie 
informacją zawartą w kartach pomieszczeń), nie uwzględniając warstwy gładzi? 
Odpowiedź: 
Tak, w budynku zabytkowym nie należy uwzględniać gładzi tylko tynki cementowo-wapienne kat IVf 
zgodnie z kartą materiałową FA-05, dbając o staranne ich wykonanie. 
Pytanie 326: 
Prosimy o uszczegółowienie specyfikacji renowacji stolarki okiennej. 
Odpowiedź: 
Renowacja stolarki okiennej należy realizować zgodnie z zapisami punktu 6.2.5 PFU, a także 
odpowiedziami na pytania nr 149 i 151. 
Pytanie 327: 
Prosimy o uszczegółowienie specyfikacji renowacji posadzek kamiennych. 
Odpowiedź: 
W ramach renowacji posadzki konieczne jest przeprowadzenie szlifowania (renowacji) posadzki. 
Efektem takiego zabiegu powinno być usunięcie wszystkich rys, uszkodzeń oraz zamknięcie porów, co 
znacznie ułatwi późniejsze utrzymanie podłogi w czystości. Po wykonaniu czyszczenia należy wykonać 
impregnację posadzki. Impregnat nałożony na posadzkę powinien znacznie utrudnić wnikanie brudu i 
wody w mikropory. W wyniku impregnacji Wykonawca powinien zagwarantować zwiększoną 
odporność na ścieranie posadzki. Ponadto w ramach renowacji należy wymienić uszkodzone płytki i 
oczyścić spoiny między płytkami. Nowe płytki należy układać w sposób bezspoinowy.  
Pytanie 328: 
Dotyczy bram przesuwnych przeciwpożarowych. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie bram przesuwnych o niższym współczynniku dźwiękoszczelności? Prosimy o 
informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie za bramy przesuwne bram 
rolowanych przeciwpożarowych o wyższym  współczynniku dźwiękoszczelności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania bram o niższym współczynniku dźwiękoszczelności. W 
zakresie zabezpieczeń ppoż. dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych zgodnych z 
przepisami i które uzyskają wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje, odbiory itd. 
Pytanie 329: 
Dotyczy budynku BZ: Prosimy o potwierdzenie, że karta pomieszczeń 127 (ozn. pom. BZ.2A.02/ 
BZ.2A.03) dotyczy pomieszczeń BZ.2.03 Kabina operatora oświetlenia oraz BZ.2.02 kabina 
elektroakustyka na rysunku „B3-BZ-PWW-POSADZKI I WYPOS.-POZ.+2A”. 
Odpowiedź:) 
Tak. Numeracja pomieszczeń użyta w kartach pomieszczeń jest wyjaśniona na rysunkach i spisach 
dołączonych do Załącznika 4 (w podfolderze „Numeracja pomieszczeń”). 
Pytanie 330: 
Dotyczy budynku BZ: Prosimy o potwierdzenie, że karta pomieszczeń 128 (ozn. pom. BZ.2A.04/ 
BZ.2A.05 / BZ.2A.06) dotyczy pomieszczeń BZ.2.04; BZ.2.05; BZ.2.06 na rysunku „B3-BZ-PWW-
POSADZKI I WYPOS.-POZ.+2A”. 
Odpowiedź: 
Tak. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 329. 
Pytanie 331: 
Dotyczy budynku BZ: Prosimy o udostępnienie specyfikacji (wymiary, wariant wykonania) dla ścianek 
(S.C.-9) wskazanych w kartach pomieszczeń (BZ.1.04 / BZ.2.04); (BZ.1.05); (BZ.1.33). 
Odpowiedź: 
Wytyczne dla ścianek zostały przedstawione w karcie materiałowej SC-9, a ich lokalizacja pokazana 
jest na rysunkach PW-BZ, przy czym ścianka do pomieszczenia kasy powinna być przesuwna zgodnie z 



opisem w karcie pomieszczenia (korekta kart pomieszczeń - zał nr 4 do PFU – została załączona do 
pytania nr 160). Projekt ścianek jest zadaniem Wykonawcy w ramach projektu wykonawczego. 

Pytanie 332: 
Dotyczy budynku NB: Prosimy o udostępnienie specyfikacji (wymiary, wariant wykonania) dla ścianek 
(S.C.-9) wskazanych w kartach pomieszczeń -3.03; -3.04 / -3.05. 
Odpowiedź: 
Wytyczne dla ścianek zostały przedstawione w karcie materiałowej SC-9, a ich lokalizacja pokazana 
jest na rysunkach PW-NB oraz na rysunku A13-NB-PWW. Opracowanie projektu ścianek jest 
zadaniem Wykonawcy w ramach projektu wykonawczego. 
Pytanie 333: 
Dotyczy budynku BZ: Prosimy o udostępnienie specyfikacji (wymiary, wariant wykonania) dla ścian 
BS-13 ( pokoje gościnne z łazienkami). 
Odpowiedź: 
Ściany działowe oddzielające łazienki od pokoi gościnnych należy wykonać zgodnie z kartą 
materiałową K-03. Opracowanie projektu ścianek jest zadaniem Wykonawcy w ramach projektu 
wykonawczego. 
Pytanie 334: 
Prosimy o wskazanie w projekcie budowlanym  podkonstrukcji dla zamontowania napędów 
mechanizacji górnej dla Sali Dużej, Sceny Szekspirowskiej, Sceny Eksperymentalnej, Sali 
Wielofunkcyjnej oraz informacji o przyjętych obciążeniach. 
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 tym 
właściwe zaprojektowanie podkonstrukcji dla zamontowania napędów mechanizacji 
Pytanie 335: 
Prosimy o wskazanie gdzie w projekcie budowlanym określono obciążenia dla mechanizacji górnej 
poszczególnych sal. 
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 
tym opracowanie  planu obciążeń. Założenia poziomu obciążeń dla konstrukcji należy przyjąć na 
podstawie udźwigów użytkowych z PFU. 
Pytanie 336: 
Prosimy o wskazanie, gdzie w projekcie budowlanym określono założenia posadowienia napędów 
mechanizacji sceny. 
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 
tym opracowanie  sposobu posadowienia napędów mechanizacji. 
Pytanie 337: 
Prosimy o potwierdzenie, że na powierzchni widowni Sceny Szekspirowskiej należy wykonać 
„platformy z napędem elektrycznym” pokazane na rys. S.SZ.01, a o których zamawiający nic nie 
napisał w specyfikacji urządzeń technologicznych. 
Odpowiedź: 
Należy wykonać „platformy z napędem elektrycznym” zgodnie z rysunkiem. Podstawowe parametry: 
skok 1,2m, prędkość min. 0,1m/s, obciążenie statyczne platformy 500 kg/m2, obciążenie 
dopuszczalne podczas ruchu 250kg/m2, dokładność pozycjonowania +/- 1cm.  
Pytanie 337/1: 
Prosimy o określenie ilości zapadni dla poszczególnych scen oraz sposobu ich wykończenia, gdyż 
występują rozbieżności między rysunkami, opisem i zestawieniem w specyfikacji urządzeń 
technologicznych. 



Odpowiedź: 
Ilości zapadni oraz parametry: 
Sala Duża: 
Zapadnia Fosy: prędkość 0,1m/s, udźwig statyczny 500kg/m2, udźwig dynamiczny 250 kg/m2, skok 
3,5m 
4 zapadnie sceny. Prędkość; 0,15m/s, udźwig statyczny 500kg/m2, udźwig dynamiczny 250 kg/m2, 
skok 4m 
Pytanie 338: 
Czy zamawiający wymaga odbiorów urządzeń mechaniki sceny przez Urząd Dozoru Technicznego? 
Odpowiedź: 
Tak wymaga, tych urządzeń, które podlegają dozorowi UDT. 
Pytanie 339: 
Prosimy o określenie wielkości wózków scenicznych. 
Odpowiedź: 
Wózki sceniczne mają mieć rozmiar zapadni. 
Pytanie 340: 
Prosimy o doprecyzowanie w których pomieszczeniach system DSO ma zapewnić możliwość 
rozgłaszania komunikatów dla systemu inspicjenta. 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia zostaną wyspecyfikowane na etapie uzgodnień Projektu Wykonawczego. 
Pytanie 341: 
Prosimy o doprecyzowanie ile stref w systemie DSO należy przewidzieć na potrzeby rozgłaszania 
komunikatów inspicjenta. 
Odpowiedź: 
System DSO na potrzeby rozgłaszania systemu inspicjenta musi zapewniać: 

1.       Możliwość rozgłaszania z podziałem na  strefy: 
a)       Garderoby scena duża 
b)       Garderoby scena eksperymentalna 
c)        Garderoby scena szekspirowska 
d)       Garderoby sala wielofunkcyjna 
e)       Strefa widza scena duża 
f)        Strefa widza scena eksperymentalna 
g)       Strefa widza scena szekspirowska 
h)       Strefa widza sala wielofunkcyjna 
i)         Strefa obsługi technicznej scena duża 
j)         Strefa obsługi technicznej scena eksperymentalna 
k)       Strefa obsługi technicznej scena szekspirowska 
l)         Strefa obsługi technicznej sala wielofunkcyjna 

2.       Możliwość odsłuchu akcji scenicznej w garderobach z możliwością regulacji głośności 
odsłuchu przez aktora a także możliwością obejścia wyciszenia głośnika przez system 
inspicjenta. 

3.       Możliwość wyzwolenie przez system inspicjenta komunikatów uprzednio nagranych 
w pamięci systemu DSO (np.: komunikaty o konieczności wyłączenia tel. komórkowych, 
komunikaty informacyjne dyrekcji teatru, komunikaty odtwarzane podczas festiwali, 
konkursów itp., wyzwalane na scenę, widownię, do garderób).  

4.       Potwierdzenie zwrotne przez system DSO rozgłoszenia komunikatu wyzwolonego 
przez system inspicjenta. 

5.       Monitorowanie połączenia systemu inspicjenta z system DSO zgłaszające alarm w 
razie ich przerwania. 



Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie oddzielnej instalacji systemu rozgłoszeniowego 
dla systemu inspicjenta (niezależnej od systemu DSO), przy zachowaniu powyższych wymagań 
funkcjonalnych z wyłączeniem pkt. 4 i pkt. 5. W przypadku zastosowania oddzielnego systemu 
rozgłoszeniowego wymagana jest transmisja cyfrowa między matrycą interkomową, procesorem 
wielozadaniowym, wzmacniaczami. 
 
Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy PZP informuje jak 
następuje: 

1. Zamawiający rozważa wykonanie w przyszłości (po zakończeniu inwestycji) montażu systemu 
otwierania dachu kopułowego nad sceną szekspirowską poprzez jego przesuwanie. W 
związku z powyższym główna konstrukcja nośna stropodachu podtrzymującego dach 
kopułowy sali Szekspirowskiej powinna gwarantować możliwość zainstalowania w przyszłości 
mechanizmu przesuwającego dach kopułowy po torze oznaczonym na rysunku A08. Należy 
projektować konstrukcję dachu tak aby umożliwić wykonanie opcji przesuwania dachu przy 
jak najniższych nakładach finansowych oraz jak najmniejszym zakresie prac adaptacyjnych. 

2. Oprócz dźwigu Nr 5 w kominie scenicznym należy zamontować windę techniczną w lokalizacji 
zgodnie z rys. A06-PW-NB. Dźwig dla komunikacji technicznej obsługi –zlokalizowany w 
kominie scenicznym. Szyb stalowy z przystankami na wszystkich poziomach galerii 
technicznych oraz na kondygnacji maszynowni zapadni. Dźwig do wykonania przez 
specjalistyczną firmę 

 Prędkość: 0,5m/s 
 Wysokość podnoszenia: ok. 25m 
 Udźwig: 600 kg 
 Kabina: 900  x 600 x 2600mm, 
 funkcja zjazdu pożarowego na najniższy przystanek po otrzymaniu sygnału z centralki 

pożarowej – funkcja działa przy braku zasilania z obiektu 
 
Powyższe informacje i wyjaśnienia należy uwzględnić składając ofertę.  
 
 

Z poważaniem,  
 

 


