
    
 
         Szczecin, dnia 19.09.2019 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 6 

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 150: 
Zgodnie z PFU „Istniejące skrzydła drzwiowe będące w złym stanie technicznym, starsze niż 15 lat są 
przeznaczone do wymiany” . Prosimy o wskazanie ilości wraz z podaniem typów zgodnie  
z zestawieniem stolarki. 
Odpowiedź: 
Przytoczony przez Wykonawcę zapis z PFU dotyczy drzwi zewnętrznych. Należy uznać, że wszystkie drzwi 
zewnętrzne wejściowe do budynku przeznaczone są do wymiany na drzwi o parametrach wskazanych w 
PFU z zachowaniem ich historycznego wyglądu z litego drewna klejonego, dębowego, malowanie co 
najmniej potrójną powłoką malarską. Wyjątkiem są drzwi o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 107 
(nie przeznaczone do wymiany) przy czym wymieniając w nich szyby należy odtworzyć podział szyb 
analogicznie jak podział szyb dla drzwi powyżej na I piętrze. Wymieniane drzwi należy wykonać w kolorze 
brązowym identycznym z kolorem drzwi o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 107 
Podział drzwi należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Pytanie 151: 
Prosimy o informację z jakiego gatunku drewna mają być wykonane nowe okna i drzwi  w budynku 
zabytkowym? 
Odpowiedź: 
Drzwi wewnętrzne drewniane należy wykonać z następujących materiałów: 
A.WYKOŃCZENIE  
Okleina: Fornir dębowy naturalny – ostateczny rodzaj forniru uzgodnić z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków, zdobienia i otwory na skrzydłach powinny powielać zdobienia (ozdobne profile) i szklenia w 
skrzydłach istniejących znajdujących się w danym otworze bądź w pobliżu tego otworu przy tym samym 
ciągu komunikacyjnym, w tym na parterze obowiązujący wzór drzwi - zgodnie z załączonymi zdjęciami. 
Szklenie dwóch sztuk drzwi pomalowano ozdobnie – należy je odświeżyć i zainstalować w nowych 
drzwiach w tej samej lokalizacji.   Drzwi należy wykonać w kolorze ciemnobrązowym, ostateczną 
kolorystykę należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.  
B. POSZYCIE - Płyta HDF  



C. WYPEŁNIENIE 
Konstrukcja drzwi wykonana co najmniej z płyty wiórowej otworowanej. Dla drzwi o podwyższonej 
izolacyjności dźwiękowej lub ogniowej należy zastosować dodatkowy wkład dźwiękoizolacyjny i 
ognioodporny w zależności od wymogów wynikających z PFU i przepisów. 
D. RAMA 
Rama wykonana z klejonki drewnianej dębowej powielająca profil ramy istniejącej znajdującej się w danym 
otworze bądź w pobliżu tego otworu przy tym samym ciągu komunikacyjnym 
E. OBRZEŻE 
taśma obrzeżowa okleina naturalna w kolorze skrzydła. 
F. IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWA - zgodnie z wymaganiami PFU (karty pomieszczeń, zestawienie stolarki,)  
G. PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ – należy określić w projekcie wykonawczym zgodnie z 
przepisami. 
Okna zewnętrzne przeznaczone do wymiany, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 149, należy wykonać z 
litego drewna klejonego, dębowego. Parametry techniczne zgodnie z zapisami określonymi w PFU (Tom I). 
Okna należy wykonać w kolorze białym – identycznym z istniejącymi oknami. Malowanie co najmniej 
potrójną powłoką malarską. Podział i wielkość zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Pytanie 156: 
Mając na względzie treść par. 7 umowy i wynikające stąd zobowiązania wykonawcy w zakresie praw 
autorskich do wytworzonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej ( w tym projektu wykonawczego) 
prosimy o wyczerpujące i szczegółowe wskazanie jakie zamawiający ma prawa autorskie (na jakich polach 
eksploatacji) do przekazywanej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego), dodatkowo 
prosimy o wskazanie czy posiadane przez Zamawiającego prawa autorskie obejmują prawo do 
wprowadzania zmian do projektu budowlanego i w jakim zakresie (na jakich polach eksploatacji) oraz czy 
Zamawiający ma prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i w jakim zakresie (na 
jakich polach eksploatacji). 
Odpowiedź: 
Zamawiający przytacza zapisy umowy o prace projektowe w  budownictwie nr 01/2013/2014 
zawartej w Szczecinie  pomiędzy Teatrem  Polskim  w  Szczecinie a „Atelier Loegler"  Sp.  z  o.o.: 
„§8  

1.  Jednostka  Projektowania zastrzega  sobie w  stosunku do dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot  umowy  wszelkie  osobiste  i  niemajątkowe  prawa  autorskie  wynikające  
z  ustawy  o prawie autorskim  i prawach  pokrewnych.  

2.   W   przypadku   podniesienia   przez  osoby  trzecie   w  stosunku   do  Zamawiającego   
roszczeń wynikających  z  naruszenia  przez  Jednostkę  Projektowania  praw  autorskich  lub  
osobistych  do przedmiotu  umowy  (utworu),  praw  zależnych,  jak  i  innych  praw  na  dobrach  
niematerialnych, Jednostka  Projektowania  zwolni  Zamawiającego  z  wszelkiej  
odpowiedzialności,  jaka  wynikać będzie  z  tych  roszczeń  i  naruszenia  praw  autorskich  
związanych  z  wykonaniem  przedmiotu umowy,  jak  i  też  zaspokoi  te  roszczenia  oraz  
wszelkie  koszty,  jakie  Zamawiający  poniesie  w związku  z  tymi  roszczeniami.  Ponadto  
jednostka  Projektowa  zobowiązuje  się  w  ww.  sytuacji wstąpić w  miejsce Zamawiającego,  
przy czym w  przypadku zaniechania tej czynności Jednostka Projektowania   pokrywa   wszelkie   
koszty  z  tym   związane   oraz   zapewnia   w  tym   zakresie kompleksową obsługę prawną - na 
swój koszt.  

3.  Zamawiający    z   chwilą   zapłaty   należnego   wynagrodzenia   za   poszczególne    etapy    
prac projektowych  określonych  niniejszą  umową  nabywa  całość  autorskich  praw  
majątkowych  do przedmiotu  umowy  

4.  W  ramach  wynagrodzenia  za prace  będące  przedmiotem  umowy  Jednostka  
Projektowania przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  na  polach  
eksploatacji  określonych  w art.  50 pkt  1-3 ustawy o prawie autorskim  i prawach  pokrewnych  
oraz w  rozdziale VIII  ust. 1 pkt. 9 Regulaminu  Konkursu SARP Nr 945, a w szczególności na 
poniższych polach eksploatacji:  



a)   publiczne  wystawienie  pracy na wystawie  pokonkursowej  prac konkursowych  w  całości  
lub części bez ograniczeń, co do miejsca, czasu prezentacji i formy,  

b)   publiczne  udostępnienie  utworu  w  taki  sposób  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie  wybranym,  

c)   utrwalenie w  pamięci  komputera i na innych nośnikach  elektronicznych,  

d)  przetwarzanie  materiałów  utrwalonych  na nośnikach  elektronicznych  

e)   utrwalenie w formie reprodukcji fotograficznej i kserokopii,  

f)    publikacji    pracy    w    całości    lub   we   fragmentach    w    wydawnictwach    promujących 
Zamawiającego  i inwestycję,  

g)   zwielokrotniania  projektu  w  całości  lub  części  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu 
magnetycznego oraz techniką  cyfrową,  

h)   publikacji pracy w całości lub we fragmentach w prasie albo mediach  elektronicznych” 

oraz zapisy rozdziału VIII ust. 1 pkt. 9 Regulaminu  Konkursu SARP: 

„9)   Wykonawca projektu (zespół projektowy) przeniesie na Organizatora konkursu autorskie 
prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich 
egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji, wymienionych  w  Ustawie  o  
prawach  autorskich  i  prawach  pokrewnych  (tj.  Dz.U. 06.90.631  z  dnia  4  lutego  1994  r.  z  
późniejszymi  zmianami), dotyczących  w szczególności:  

a.    realizacji projektu,  

b.    utrwalania,  

c. zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie,  wykonywanie   
odbitek,   przy   użyciu   nośników   magnetycznych,   magneto-optycznych, cyfrowych, technik 
video, techniki komputerowej,   

d.    wprowadzania do obrotu,  

e.    wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,  

f.     publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,          
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej, w tym Internetu,  

g.    wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń 
przestrzennych projektu,  

h.    wprowadzania zmian w wystroju wnętrza.” 

Pytanie 157: 
Prosimy o podanie wartości istniejącego budynku Teatru Polskiego. Informacja ta jest niezbędna Zakładom 
Ubezpieczeniowym, do których zwrócił się wykonawca, do przedstawienia oferty na wystawienie polis 
ubezpieczeniowych zgodnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego w par. 12 Załącznika nr 9 do 
SIWZ – Umowa. 
Odpowiedź: 
8.500.000 zł 
Pytanie 158: 
W PFU w Zał 6.3.1 - Meble - wyposażenie wolnostojące - widnienie zapis "Wykonawca wraz z ofertą składa 
odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz 
potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz 
zdjęcie w formacje A5lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem 
katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla". Prosimy o potwierdzenie, czy konieczne jest na tym 
etapie oferty dołączenie do każdego rodzaju mebla w/w dokumentu? 
Odpowiedź: 
Nie. Karty produktu będą wymagane na etapie realizacji inwestycji celem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego przed zamówieniem wyposażenia. 



Pytanie 159: 
Prosimy o określenie rodzaju przegrody – stropu (wg legendy P1 do P10 lub opisanie dodatkowego typu) – 
w pomieszczeniach stacji trafo (BT.-1.01 do BT.-1.09) 
Odpowiedź: 
Strop nad pomieszczeniem BT.-1.09 ma być wykonany jako ażurowy na bazie elementów krat HMS w 
konstrukcji stalowej liczony na  obciążenia od samochodów do 3.5 tony, nad stropem – pergola zgodnie z 
przekrojem 5-5 na rys B9. Należy pamiętać o wykonaniu odwodnienia w tym pomieszczeniu oraz 
odporności przegród na niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z zapisami Tomu I PFU. Nad 
pomieszczeniami BT.-1.01 do BT.-1.08 należy wykonać strop żelbetowy z warstwami „dachu zielonego” 
zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę, warstwa wierzchnia zgodna z 
rysunkami zawartymi w zał. nr 3.5 oraz opisem materiału w zał. nr 5 do PFU. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 162: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie i wyposażenie pomieszczenia [BZ.1.16 sala kabaretu] jest 
zgodnie z rysunkiem [B1-BZ-PWW-POSADZKI I WYPOS.-POZ.+1] wyłączone z zakresu przetargu 
Odpowiedź: 
Sala kabaretu ma zachować istniejące wykończenie ścian i podłogi, które mają zostać poddane renowacji, 
natomiast sufit podlega wymianie na panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny mineralnej na 
aluminiowej konstrukcji systemowej, zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do PFU Karty pomieszczeń (karta 
nr 104). Prace te są objęte zakresem przetargu. Zaktualizowany załącznik nr 4 do PFU uwzględniający 
korekty karty nr 104 stanowi załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 160. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 164: 
Prosimy o informację w jaki sposób ma być wykonane zadaszenie nad zestawem szklanym SO_6 w wejściu 
głównym? Czy również ma być wykonane jako szklane – jeśli tak prosimy o doprecyzowanie wymagań w 
zakresie parametrów szklenia? 
Odpowiedź: 
Zadaszenie nad zestawem szklanym SO_6 należy wykonać jako szklane. Parametry szklenia podane są w 
PFU punkt 6.2.5 podpunkt „Przegrody głównego wiatrołapu wejściowego” 
Pytanie 165: 
Prosimy o przesłanie rozwinięcia ściany Sw_S/10A – w zestawieniu ścian „1.1_2.6-PWŚONB-
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ŚCIAN OSŁONOWYCH” nie ma rozwinięcia. Ponadto ilość ściany podana w 



„TP_PW_NB Wytyczne ścian osłonowych i ślusarki” 83,5m2 nie pasuje do ilości wynikająca z wymiarów 
zebranych z rzutu poziomu -5,5 i przekroju 2-2? 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych, w tym rysunki rozwinięcia ścian. Podział pionowy ściany należy wykonać zgodnie z 
rozstawem konstrukcji wsporczej - wg rzutu rys nr A06, bez podziału poziomego.  
Pytanie 166: 
Czy kończenie dachu kopułowego kratami WZ-07 należy przyjąć na całej powierzchni dachu kopułowego? 
Odpowiedź: 
Tak 
Pytanie 167: 
Prosimy o określenie zakresu sufitu SF-1 w pomieszczeniu [BZ.2.09 komunikacja]. Rysunek [B6-BZ-PWW-
SUFITY-POZ.+2] nie przewiduje tego rodzaju sufitu, w sprzeczności z kartą pomieszczenia nr 95. 
Odpowiedź: 
Karta pomieszczeń nr 95 dotyczy łącznie 3 pomieszczeń, a w pozycji Sufity wymienione są 2 typy 
materiałów (sufit podwieszany oraz tynk). Zastosowanie danego sposobu wykończenia należy wykonać 
zgodnie z rysunkami załącznika 3.2. PWW-BZ. Zgodnie z rysunkiem B6-BZ-PWW w pomieszczeniu BZ.2.09 
komunikacja nie występuje sufit podwieszany. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 169: 
Prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisów załącznika nr 13 do PFU – plik [13_Standardy dostępności NP.]. 
Przykładowo na stronie 20 czytamy „Dodatkowe wymagania dla korytarzy: (…) instalowanie poręczy w 
kontrastujących ze ścianą kolorach na wysokości 0,9 m, zalecane instalowanie na dwóch wysokościach 
0,75 m i 0,9 m, (…). Czy ten zapis powoduje, że mimo braku takowych w dokumentacji projektowej, należy 
przewidzieć wyposażenie każdego korytarza obustronnie w dwie poręcze? 
Odpowiedź: 
Nie ma konieczności wyposażać korytarzy w poręcze o ile nie jest to wymagane przepisami.  Należy 
opracować projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a  załącznik 13 do PFU określa tylko 
standardy jakim mają odpowiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w przypadku ich 
projektowania. 
Pytanie 170: 
Zgodnie z rysunkiem rzutu dachu A08 widoczne jest, że otwarty dach kopułowy jest przesunięty na 
odległość blisko połowy średnicy. Prosimy o potwierdzenie czy pokazaną na rysunku lokalizację 
przesuniętego świetlika należy rozumieć jako położenie skrajne (maksymalne)? Czy należy przyjąć 
możliwość otwierania dachu kopułowego jedynie w położeniach skrajnych tj. zamknięty lub maksymalnie 
otwarty czy również w położeniach pośrednich? 
Odpowiedź: 
Dach kopułowy jest dachem stałym zgodnie z zapisem w pkt 3 str. 26 PFU: „Nad salą szekspirowską należy 
przewidzieć dach stały w formie wycinka sfery (bez możliwości przesuwania)”. 
Pytanie 171: 
Czy w okolicach układu pompowego pomiędzy studnią D1.2 oraz wpustem Wp6 należy wykonać 
odwodnienie liniowe w klasie D400, szerokości korytka 200 mm oraz łącznej długości ok. 25 m? Prosimy o 
potwierdzenie lub podanie parametrów odwodnienia liniowego 
 
 



Odpowiedź: 
Wymiary odwodnienia liniowego winien dobrać projektant Wykonawcy tak aby zapewnić bezawaryjne, 
zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie obiektu oraz otaczającego terenu; Zamawiający 
oczekuje zastosowania co najmniej klasy odwodnienia D400, z rusztem nierdzewnym. 
Pytanie 172: 
Czy pompownie deszczowe, sanitarne, separator oraz zestaw wodomierzowy w studni W3 należy 
wyposażyć w moduł do komunikacji z systemem BMS? Jeśli tak to po jakim protokole? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wyposażenia wskazanych w pytaniu urządzeń w moduł do komunikacji z 
systemem BMS. 
Pytanie 173: 
Proszę o wskazanie głębokości posadowienia rurociągu PVC DN200 na odc. RS1- Distn.? Co oznaczają 
skróty RS1 oaz Distn? Brak informacji w opisie technicznym, odcinek nie uwzględniony na profilach. 
Prosimy o wyjaśnienia. 
Odpowiedź: 
Wskazany odcinek jest oznaczony na profilu S3.1. Oznaczenie Rs1 oznacza "rurę spustową nr.1"; 
oznaczenie D1istn oznacza "studnię nr.1 istniejącą". Rzędne podejścia do rynny wykonać rurą PVC fi160 ze 
spadkiem do studni D1istn z zagłębieniem 1,2m przy rynnie. Jednak ostateczne parametry instalacji 
powinien dobrać projektant Wykonawcy opracowując projekt wykonawczy, tak żeby zapewnić 
bezawaryjne, zgodne z obowiązującymi przepisami  funkcjonowanie obiektu oraz otaczającego terenu. 
Pytanie 175: 
W opisie technicznym Projekt budowlany Tom III – Przebudowa Budynku Istniejącego punkt 6. – Agregat 
Prądotwórczy brak informacji jaki ma być zastosowany tłumik na instalacji wydechowej spalin. Proszę o 
informację jaki należy zastosować tłumik 
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 ramach tego projektu należy dobrać tłumik, który zapewni spełnienie wymagań 
zawartych w projekcie akustyki - załączniku nr 3.1. do PFU. 
Pytanie 176: 
Proszę o informację gdzie będą zlokalizowane złącza kablowe SN 
Odpowiedź: 
Lokalizacja została przedstawiona w załączniku 15.8a do PFU. 
Pytanie 177: 
Proszę o wskazanie ilości, miejsc instalacji oraz rodzajów gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania 
wozu transmisyjnego oraz gniazd do obsługi imprez plenerowych o których mowa w dokumencie PFU 
Odpowiedź: 
Wymagania w zakresie instalacji gniazd wtykowych dla imprez prowadzonych na zewnętrz budynku 
zawarte zostały w PFU (tom I punkt 6.8.5). Miejsca instalacji gniazd należy zaprojektować w ramach 
projektu wykonawczego przed wejściem głównym budynku zabytkowego.  
Nie przewiduje się gniazd przeznaczonych do zasilania wozu transmisyjnego. 
Pytanie 178: 
Zgodnie z PFU, punkt 2.1.2 w udostępnionej dokumentacji, załącznik 17, powinna znajdować się 
inwentaryzacja archiwalna - czas opracowania nieznany. Prosimy o udostępnienie przywołanego 
dokumentu. 
Odpowiedź: 
Archiwalna inwentaryzacja dołączona została do odpowiedzi na pytanie nr 79 – pismo Zamawiającego z 
dnia 12.09.2019 
 
 
 
 



Pytanie 179: 
W PFU, punkt 6.3.5.1 autor powołuje się na dokument "Ocena stanu technicznego Teatru Polskiego w 
Szczecinie w aspekcie rozbudowy i przebudowy" opracowaną przez Romana Kisiela oraz uzupełnienia do 
tej oceny. W przekazanej dokumentacji brak tak zatytułowanego dokumentu. Prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: 
W punkcie 6.3.5.1 PFU autor miał na myśli „Ekspertyzę techniczną Teatru Polskiego w Szczecinie w 
aspekcie rozbudowy i przebudowy” opracowaną przez Romana Kisiela stanowiącą TOM 3c projektu 
budowlanego (załącznik 2 do PFU). 
Pytanie 180: 
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania zamurowań ścian w budynku zabytkowym należy użyć cegieł 
ceramicznych pełnych o wymiarach standardowych, dostępnych na rynku (nie wymagających wykonania 
na specjalne zamówienie). 
Odpowiedź: 
Do zamurowań ścian wewnętrznych tynkowanych można stosować cegłę ceramiczną pełną o wymiarach 
standardowych. Do uzupełnienia ścian elewacji lub innych miejsc, w których będą one widoczne, cegły 
muszą mieć te same wymiary, co cegły istniejące, a jeśli nie są dostępne na rynku, to wykonywane na  
specjalne zamówienie.  
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 183: 
Prosimy podać rodzaj istniejącej posadzki w pomieszczeniu BZ.1.16 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniu BZ.1.16 Sali kabaretu znajduje się posadzka gresowa. 
Pytanie 184: 
Zgodnie z załącznikiem 4 "karty pomieszczeń" w niektórych pomieszczeniach (np. BZ.1.12; BZ.1.13; 
BZ.1.27; BZ.2.06; BZ.2.07) należy wykonać sufit z siatki cięto-ciągnionej. Prosimy o potwierdzenie, że w 
pomieszczeniach tych nie jest konieczne wykonanie renowacji tynków i malowanie sufitu powyżej 
nowoprojektowanego sufitu 
Odpowiedź: 
W wyżej opisanych pomieszczeniach konieczne jest wykonanie tynków ścian i sufitu i ich malowanie 
powyżej nowoprojektowanego sufitu z siatki cięto-ciągnionej. Tam gdzie sufity nie są ażurowe nie ma 
konieczności malowania, jednak tynki należy wykonać. 
Pytanie 185: 
Zgodnie z załącznikiem 4 "karty pomieszczeń" w pomieszczeniu BZ.1.19 należy wykonać naprawę ściany 
elewacyjnej zgodnie z wytycznymi konserwatora. Prosimy o wytyczne i opis zakresu przewidzianych prac. 
Odpowiedź: 
Wytyczne Konserwatora z 20.08.2010 są zawarte w PB w tomie I. 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. Opis koniecznych prac 
należy zawrzeć w projekcie wykonawczym. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje archiwalną Opinię konserwatorską dotyczącą remontu elewacji 
frontowej z 2004 r. 
Pytanie 186: 
Zgodnie z projektem architektury należy wykonać okna i drzwi z pojedynczym przeszkleniem. Prosimy 
podać wymagania akustyczne i izolacyjne dla tych przegród. 
Odpowiedź: 
Stolarkę należy wykonać zgodnie z zapisami PFU punkt 6.2.5 oraz odpowiedzią na pytanie nr 149 i 150. 
Pytanie 187: 
Proszę o wytyczne co do ilości, rodzaju, wielkości i sposobu umieszczenia gaśnic w obu budynkach Teatru. 
Odpowiedź: 
Ilość, rodzaj, wielkość i sposób umieszczenia gaśnic w budynkach Teatru winien ustalić projektant 
Wykonawcy na postawie obowiązujących przepisów. Zgodnie z zapisami punktu 1.2.1 Tomu I PFU do 
obowiązków wykonawcy należy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w której powinny być 
zawarte powyższe informacje. 
Pytanie 188: 
W dokumentacji widnieje informacja iż na rampie wejściowej należy umieścić wycieraczkę o symbolu PS-
11 (tj. wycieraczka aluminiowa). Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tej wycieraczki oraz podania jej 
wielkości. 
Odpowiedź: 
Informacja o lokalizacji i wielkości wycieraczki jest pokazana na rysunku A4-NB-PWW (rzut posadzek poz. -
12.00).  
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
Pytanie 190: 
Zgodnie z PFU, punkt 1.2.3 "Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały 
zapewnioną trwałość́ nie mniejszą niż ̇ 75 lat". Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy tylko 
nowoprojektowanego budynku. 
Odpowiedź: 
Zapis ten dotyczy wszystkich nowo realizowanych elementów.  
Pytanie 191: 
W projekcie zagospodarowania terenu, opis techniczny ppkt 14.1 napisano „dla zaprojektowanego 
budynku wymaga się zapewnienia w zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, z co najmniej 
dwóch hydrantów o średnicy 80 mm i wydajności 10 dm3/s każdy, w odległości do 75 m od 
budynku(pierwszy) i do 150 m(drugi) lub z zewnętrznego zbiornika ppoż. Zbiornik o pojemności 900 m3 
znajduje się przed budynkiem zabytkowym od strony północnej”. Nawiązując do niniejszego zapisu 
prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym przyłączy i instalacji wod-kan(rys S1) zbiornika ppoż. Prosimy 
również o udzielenie informacji czy przyłącze wody pożarowej oznaczone linią przerywaną w kolorze 
czarnym(rys S1) jest w zakresie prac GW? Czy zasuwy mają posiadać kolumny i wskaźnik do monitorowania 
położenia zasuw? Zagadnienie rozumiem, że wykonujemy sieć ppoż wraz z dwoma hydrantami 
DN80(zgodnie z trasą na rys S1). Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac dla zewnętrznej ochrony ppoż. 
Państwa odpowiedź będzie miała istotny wpływ na zbudowanie konkurencyjnej ceny ofertowej. 
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, w tym zaprojektowanie rozwiązań zapewnienia zaopatrzenia w wodę na 
zewnątrz i wewnątrz budynku do celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



Pytanie 192: 
Prosimy o potwierdzenie, że wraz z przekazaniem placu budowy istniejący budynek Teatru Polskiego 
zostanie wyłączony całkowicie z użytkowania i przekazany do prac Generalnemu Wykonawcy  oraz że 
zostanie on przed przekazaniem go do robót związanych z przebudową opróżniony  ze wszelkich 
ruchomych elementów wyposażania i zostanie przekazany w formie pustostanu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 193: 
W związku z koniecznością podbicia fundamentów istniejącego budynku w osiach Z01-Z02/Y19-Y20 przy 
użyciu bloczków betonowych, zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego konstrukcji, strona 
11, pkt. 4.11 fundamenty oraz zaznaczonym zakresem na rysunku KW-00 prosimy  o udostępnienie 
dokumentacji technicznej opisującej w sposób wyczerpujący wykonanie robót polegających na podbiciu 
fundamentów. Prosimy o udzielenie technicznych informacji umożliwiających wycenę przedmiotowego 
podbicia, min.: wskazania rzędnych wysokościowych projektowanego podbicia (na jaką wysokość), 
opisania specyfikacji wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania tego zakresu (min. typ bloczka 
betonowego, zaprawy), określenia bezpiecznych długości odcinków podbijanego fundamentu spod 
którego można jednorazowo wybrać urobek itd. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych, w tym również opracowanie rozwiązań podbicia fundamentów istniejącego budynku. 
Pytanie 194: 
Dotyczy zestawienia stolarki B14 budynek zabytkowy. Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi: D2, 
D3, D5, D6, D13, D16, D17, D21, D23, D24, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D48, 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151. 
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: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.    
Pytanie 196: 
Dotyczy zestawienia Stolarki  A12 Budynek Nowoprojektowany. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału 
mają być wykonane drzwi: D29? 
Odpowiedź: 
Drzwi D29 należy wykonać jako stalowe malowane proszkowo kolor RAL 9007 o odporności p-poż. zgodnej 
z przepisami, wg projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. 
Pytanie 197: 
Występuje niezgodność wymiarowa kostki betonowej pomiędzy rysunkiem D1 (wymiar 20x20cm) a D2 
(200x100cm; 10x20cm). Proszę o podanie wymiarów kostki / płyty betonowej znajdującej się na parkingu 
naziemnym, projektowanym wjeździe dostawczym. 
Odpowiedź: 
Na wjeździe dostawczym od strony ul. Kapitańskiej oraz na drodze wewnętrznej parkingu (przekrój A-A) 
należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej imitującej granit 20x20 cm zgodnie z kartą materiałową 
nr ZT-01 (zał nr 5 do PFU) oraz rys. D1 (zał 3.5.3 do PFU) i rys 1.1. (zał 3.5.1 do PFU). 
Na drogach jezdnych, dojazdowych do parkingu oraz placu gospodarczego i agregatu prądotwórczego 
należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej 16x16x16 cm zgodnie z kartą materiałową nr ZT-02 oraz 
rys. D1 (zał 3.5.3 do PFU) i rys 1.1. (zał 3.5.1 do PFU). 
Nawierzchnię zjazdu z ul. Montwiłła należy wykonać z kostki kamiennej 10x10x10 cm zgodnie z kartą 
materiałową nr ZT-03 oraz rys. D1 (zał 3.5.3 do PFU) i rys 1.1. (zał 3.5.1 do PFU). 



Nawierzchnię chodnika należy wykonać zgodnie z rys. D1 (zał 3.5.3 do PFU) z kostki brukowej granitowej 
płomieniowanej 10/15 cm (karta materiałowa nr ZT-04). 
Miejsca postojowe – krata wypełniona żwirem zgodnie z kartą materiałową nr ZT-06 oraz rys. D1 (zał 3.5.3 
do PFU). 
Pytanie 198: 
Wg rysunku D1 w miejscu przekroju B-B wierzchnia warstwa chodnika opisana jest jako parkowa 
nawierzchnia żwirowa, natomiast wg rys D2 przekroje konstrukcyjne wierzchnia warstwa opisana jest jako 
kostka betonowa 10x20, gr. 8cm. Proszę o podanie poprawnej warstwy wierzchniej. 
Odpowiedź: 
Chodnik należy wykonać jako parkową nawierzchnię żwirową, zgodnie z rysunkiem 1.1 (załącznik 3.5.1 do 
PFU) oraz rysunkiem D1 (załacznik 3.5.3 do PFU). 
Pytanie 199: 
Proszę o podanie materiału do wykończenia schodów zewnętrznych oraz rampy (budynek zabytkowy): 

 Schody wejściowe do budynku zabytkowego w osi Z06 I Z08 oraz Y23 oraz rampa 
 Schody wejściowe do budynku zabytkowego w osi Z01 I Y21 
 Schody wejściowe do budynku zabytkowego w osi Z13 I Y21 

Odpowiedź: 
Nawierzchnia schodów zewnętrznych i rampy z betonu  zgodnie z zapisami PFU punkt 6.17.1. 
Do renowacji schodów, podestów i pochylni należy użyć betonu powierzchniowo utwardzanego z 
domieszką kruszyw bazaltowych i granitowych (uzyskany kolor powinien być identyczny z kolorem 
elementów istniejących), beton wysokiej klasy, odporny na chlorki. Wierzchnia warstwa antypoślizgowa, 
piaskowana. Cechy nawierzchni: 

 Wysoka odporność na ścieranie 
 Wysoka odporność na pylenie 
 Łatwy do czyszczenia 
 szczelna i niepyląca nawierzchnia 

Parametry betonu: 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach                                            min. 50 N/mm2 (C50) 
wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:                                            min. 7 N/mm2 (F7)  
odporność na ścieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach:         ≤ 9 cm3/50cm2 (A9)  
Twardość wg skali Mohsa                                                                             > 7 
Pytanie 200: 
Zgodnie z plikiem 5_SZCZECIN TEATR_PFU_KARTY MATERIAŁOWE sufit podwieszany SF-01 w budynku 
zabytkowym ma być wykonany w kolorze czerwonym oraz białym (komunikacja nad częścią bufetu, pokoje 
gościnne oraz sanitariaty pracowników). Zgodnie z plikiem 4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ 
sufit SF-01 występuje tylko w kolorze białym. Proszę o wskazanie ostatecznego koloru sufitów SF-01 w 
budynku zabytkowym. 
Odpowiedź: 
W budynku zabytkowym sufit podwieszany należy wykonać tylko w kolorze białym. Zapis w kartach 
materiałowych jest nieprawidłowy. Głównym dokumentem są karty pomieszczeń, gdzie opisany jest 
właściwie sposób wykończenia pomieszczeń, karty materiałowe mają rozwijać wymagania materiałowe, a 
wskazane w załączniku 5 lokalizacje materiału należy traktować pomocniczo.  
Pytanie 201: 
Wg rysunku D1 szerokość jezdni na parkingu ma 5,7m, natomiast wg rysunku D2 – przekroje 
konstrukcyjne  - 6m. Jaką szerokość jezdni należy wykonać na parkingu naziemnym? 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Szerokość jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nie mniejszą niż 
5,7m.  
 
 



Pytanie 202: 
Proszę o podanie warstw wykończenia nawierzchni chodnika w przekroju F-F na rysunku D1. 
Odpowiedź: 
Nawierzchnia chodnikowa z kostki granitowej płomieniowanej o wymiarach 10/15 karta materiałowa nr 
ZT-04) 
Pytanie 203: 
Proszę o podanie warstw wykończenia jezdni z kostki kamiennej przy parkingu naziemnym. 
Odpowiedź: 
Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 16x16x16 cm zgodnie z kartą materiałową nr ZT-02. 
Pytanie 204: 
Proszę o informację czy należy zintegrować istniejący system bezpieczeństwa (tj. System SSP, system 
oddymiania, DSO, Okablowanie strukturalne, SSWiN, system KD, system CCTV) z nowo projektowanym? 
Odpowiedź: 
Dla budynku istniejącego należy wykonać system bezpieczeństwa od podstaw, system dla budynku 
istniejącego ma stanowić jedną całość z systemem przewidzianym dla nowoprojektowanego budynku.  
 

 
Z poważaniem,  
 

 


