
    
 
         Szczecin, dnia 03.01.2020 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 3 

Nr postępowania: PN/2/2019 

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 2019 r. poz. 1843 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: 
Wniosek o wyjaśnienie 3: 
Zamawiający w SIWZ w dziale IV pkt 9 pisze: „9. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, 
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują 
one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Udowodnienie równoważności zaoferowanych 
materiałów należy do Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. W związku z tym Wykonawca 
jest zobowiązany do wykazania, że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności 
materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.” Prosimy o 
wyjaśnienie, którą w tym zapisie dokumentację projektową Zamawiający ma na myśli skoro 
postępowanie prowadzone jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prosimy o potwierdzenie, że 
zgodnie z intencją zawartą w odpowiedziach zamawiającego np. zawartą w Suplemencie do PFU odp 
na pyt. 38 Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych. Zamawiający wymaga aby w trakcie projektowania 
spełnione zostały wymagania wskazane w PFU wraz z załącznikami, w tym formę obiektu zgodnie z 
rysunkami zawartymi w załącznikach nr 3.2 i 3.3 – dokumentacją projektową jest/będzie 
Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę. 
Wyjaśnienie: 
Intencją zamawiającego, wprost wyrażoną w treści dokumentacji przetargowej jest wybór 
wykonawcy inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. Przedmiot Umowy został wskazany jako całokształt obowiązków Wykonawcy wynikający z 
Umowy, w tym wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz 
robót budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego: „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”. 
Przedmiot umowy obejmuje zatem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie 
dokumentacji opisanej w § 1 ust. 5 Wzoru Umowy (Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa 
SIWZ, w tym PFU. Całość SIWZ stanowi załącznik do niniejszej Umowy), pozwolenia na budowę, 
zgodnie z Harmonogramem, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną i niniejszą Umową oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w tym: 



1) opracowanie, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 
projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz 
w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego: 

a) projektu wykonawczego wszystkich branż – przez projektantów posiadających stosowne, 
właściwe dla danej branży uprawnienia projektowe, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

b) przedmiarów robót,  
c) szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą ceny jednostkowej zgodnie z Polskimi 

Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów 
Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.), 

d) Tabeli Elementów Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiącej Rozbicie cen (uszczegółowienie 
cen) zawartych w Rozbiciu Ceny Ofertowej (załącznik nr 9b do SIWZ), podlegającej 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego obejmującej prace projektowe i roboty budowlane 
niezbędne do wykonania całego Zadania inwestycyjnego, na podstawie kosztorysów 
opisanych w literze c) w stopniu szczegółowości uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z § 3 
ust. 2 Umowy. TER stanowić będzie podział Przedmiotu Umowy na poszczególne zadania, 
etapy i części podlegające odrębnym odbiorom częściowym wymaganym w celu dokonania 
płatności, z zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym i płatnościom podlegać będą tylko w 
pełni zakończone elementy usług lub robót, 

e) informacji BIOZ,  
f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
g) opinii technicznych, ekspertyz, badań i świadectw niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich bezwarunkowych zezwoleń, zatwierdzeń, 

decyzji administracyjnych, opinii, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód, 
oświadczeń (lub ich aktualizacji) i innych dokumentów, wymaganych dla wykonania, odbioru i 
użytkowania obiektów powstałych w wyniku realizacji robót, w tym m. in.: uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną i 
in.; 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę, Harmonogramem, obowiązującym prawem, 
normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą Umową; 

4) przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie zadania inwestycyjnego. 

Opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej 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. W 
przypadku, w którym w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy ujawniona 
zostanie konieczność uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę, lub uzyskanie nowej decyzji 
pozwolenia na budowę, w zakres zadań Wykonawcy wchodzi również uzyskanie odpowiedniej decyzji 
właściwego organu. 
Wniosek o wyjaśnienie 4: 
Zamawiający wymaga aby w trakcie projektowania spełnione zostały wymagania wskazane w PFU 
wraz z załącznikami. Jednocześnie jako załączniki do PFU zostały dołączone projekty, specyfikacje i 
przedmiary:  
8.1_SZCZECIN_TEATR_PFU_elektroakustyka - wymagania dla dokumentacji.pdf 
8.2_SZCZECIN_TEATR_PFU_Elektroakustyka Nowy Budynek Opis.pdf 
8.2.1_SZCZECIN_TEATR_PFU_Elektroakustyka Nowy Budynek Specyfikacja urządzeń.pdf 
8.2.2_SZCZECIN_TEATR_PFU_Elektroakustyka Nowy Budynek Przedmiar.pdf 
8.3_SZCZECIN_TEATR_PFU_Elektroakustyka Stary Budynek Opis.pdf 
8.3.1_SZCZECIN_TEATR_PFU_PFU Elektroakustyka Stary Budynek Specyfikacja urządzeń.pdf 



8.3.2_SZCZECIN_TEATR_PFU_PFU Elektroakustyka Stary Budynek Przedmiar.pdf  
W których to dokumentach jednoznacznie wyspecyfikowano sprzęty produkcji takich firm jak: 
L’Acoustics (nagłośnienia), Midas (miksery), Telex (system inspicjenta) będące w Polsce w dystrybucji 
jednej firmy. Nadto, zapisem w PFU plik:  
8.1_SZCZECIN_TEATR_PFU_elektroakustyka - wymagania dla dokumentacji.pdf  
znajdujemy zapis: 17.Nieodłączną częścią niniejszego PFU jest specyfikacja techniczna urządzeń 
wymaganych do zastosowania w Projekcie, która zawarta jest w PFU ELEKTROAKUSYKA –Nowy 
Budynek i PFU ELEKTROAKUSTYKA –Stary budynek. Specyfikacja parametryczna, nie zawierająca 
nazw własnych została stworzona dla potrzeb przeprowadzenia przetargu, w celu złożenia przez 
oferentów spójnych ofert zgodnie z zasadami opartymi na Ustawie o Zamówieniach Publicznych. 
Specyfikacja zapewnia Zamawiającemu utrzymanie właściwego poziomu jakości i cech użytkowych 
urządzeń odpowiadającego randze Teatru Polskiego w Szczecinie . W związku z powyższym w 
podanym wyżej zakresie rozwiązanie projektowe i sprzętowe zostały narzucone w 100 %. Prosimy o 
udzielenie odpowiedzi czy zatem:  

a) Wykonawca ma się ściśle dostosować i zastosować wyspecyfikowany sprzęt bez żadnych 
zmian ?  

b) Czy wykonawca zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” ma zaprojektować rozwiązania w 
jego opinii lepsze z zachowaniem standardu technicznego i jakościowego sugerowanych 
urządzeń w PFU ?  

c) Jak zamawiający będzie oceniał projekt Wykonawcy w zakresie nagłośnienia skoro 
obiektywnych danych takich jak: wymagane ciśnienie akustyczne, nierównomierność 
pokrycia sal ciśnieniem akustycznym z podaniem procentowej wartości powierzchni, 
dopuszczalne odchyłki równomierności akustycznej po osi wzdłużnej i poprzecznej nie zawarł 
w PFU? Czy zatem Zamawiający uzna za wykazanie równoważności dołączenie do projektu 
symulacji akustycznej dźwiękiem direct wykonanej w jednym z uznawanych programów (np. 
EASE) wykazujący spełnienie wymagań mających zastosowanie dla tego rodzaju obiektów ? 

d) Czy zamawiający uzna wykazanie równoważności na podstawie porównania symulacji 
akustycznych wykonanych z zastosowaniem sprzętu sugerowanego w PFU w porównaniu do 
symulacji akustycznych sprzętu zaprojektowanego przez Wykonawcę ?  

e) W jaki sposób Zamawiający będzie oceniał równoważność urządzeń systemów 
elektroakustycznych (w tym m.in. systemu inspicjenta, mikserów fonicznych) oraz systemów 
multimedialnych ? Czy zasadniczym elementem oceny będzie 

a. funkcjonalność urządzeń ? (z zachowaniem technicznej klasy urządzenia 
sugerowanego w PFU)  

b. czy idealna zgodność parametrów urządzeń proponowanych w projekcie 
wykonawcy z wskazanymi parametrami urządzeń w PFU ? 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że postawione w PFU wymagania spełniają urządzenia różnych 
producentów, pochodzące z różnych kanałów dystrybucji. Zamawiający podtrzymuje określone w 
załączniku nr 8 do PFU wymagania ilościowe, funkcjonalne i techniczne systemów 
elektroakustycznych, które nie implikują stosowania konkretnych modeli urządzeń, lecz stanowią 
minimalne wymagania jakie muszą spełniać urządzenia elektroakustyczne. Elementem oceny 
zgodności opracowanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego z PFU będzie spełnienie tych 
minimalnych wymagań. 
Wniosek o wyjaśnienie 5: 
Zamawiający definiując w rozdziale VII SIWZ wymagania dotyczące zdolności technicznej i  
zawodowej oczekuje, że Wykonawca będzie dysponował Architektem - projektantem, który wykaże 
się wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch 
projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej budynków o kubaturze nie mniejszej niż 
20.000,00 m3 każdy, na podstawie których wykonano roboty budowlane. Z uwagi na obszerny zakres 
objęty przedmiotem zamówienia istnieje duże prawdopodobieństwo przesunięcia terminu składania 
ofert, a to z kolei może wpłynąć na ważność referencji potwierdzających doświadczenie Architekta.  
W związku z powyższym wnioskujemy o przyjęcie jako punktu wyjściowego dla oceny doświadczenia 
Architekta daty opublikowania postępowania, a nie terminu składania ofert.  Wykonawca wnioskuje 



zatem o zmianę zapisu na następujący: „jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń (Architekt-projektant), która wykaże się wykonaniem, 
w okresie ostatnich 10 lat przed datą opublikowania postępowania, dwóch projektów wykonawczych 
w specjalności architektonicznej budynków o kubaturze nie mniejszej niż 20.000,00 m3 każdy, na 
podstawie których wykonano roboty budowlane.” 
W ocenie wykonawcy taka modyfikacja poprawi dostęp do przetargu większej liczbie oferentów i 
pozwoli Zamawiającemu uzyskać bardziej konkurencyjne oferty.  
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wprowadza zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wymagające zmiany terminu składania ofert. 
Wykaz zmian poniżej: 

1. Modyfikacja zapisów PFU Tom I: 
 

a. W Punkcie 6.14.7 Windy. Budynek zabytkowy. Winda aktorów - zmianie podlegają 
następujące parametry: dźwig osobowy, udźwig Q=650 kg, wymiary kabiny 
1250x900x2200 mm, kabina z przelotem na wprost i drzwiami centralnymi 2-panelowymi 
800x2000 mm automatycznymi, 3 przystanki i 3 dojścia, kabina wykończona w stali 
nierdzewnej szczotkowanej; winda wyposażona w akumulatorowy moduł zjazdu 
pożarowego/awaryjnego na przystanek podstawowy. 

b. W Punkcie 6.14.7 c) Dźwig nr 3  (przy osi x04 i y16) - zmianie podlegają następujące 
parametry: Typ: osobowy, udźwig Q=650 kg, kabina o wymiarach 1100x1400x2200 mm, 
kabina wykończona w stali nierdzewnej szczotkowanej, akumulatorowy moduł zjazdu 
pożarowego/awaryjnego na przystanek podstawowy; winda wyposażona w 
akumulatorowy moduł zjazdu pożarowego/awaryjnego na przystanek podstawowy. 

c. W Punkcie 6.14.7 Windy – we wszystkich windach za wyjątkiem szklanych należy 
wykonać kabiny wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej. 

d. W Punkcie 6.14.7 Windy – zmienia się wykończenie podłóg wind w następujący sposób: 
i. Budynek zabytkowy 

1. Winda główna okrągła w holu głównym - płyty kamienne identyczne jak 
w holu wejściowym 

2. Winda aktorów KAUCZUKOWA WYKŁADZINA PODŁOGOWA: grubość 4 
mm, wytrzymałość na rozdarcie 35 N/mm, twardość 82 Shore A, 
własności antypoślizgowe R 9, Reakcja na ogień Bfl-s1 

ii. Nowy budynek  
1. Dźwig nr 1 (przy osi x18 i y17) - okrągła winda w holu głównym – 

wykładzina dywanowa o parametrach identycznych jak wykładzina 
stopni klatki schodowej  

2. Dźwig nr 2  (przy osi x28 i y17), Dźwig nr 3  (przy osi x04 i y16) Dźwig nr 4 
(przy osi x03 i y17) oraz Dźwig nr 5 - KAUCZUKOWA WYKŁADZINA 
PODŁOGOWA: grubość 4 mm, wytrzymałość na rozdarcie 35 N/mm, 
twardość 82 Shore A, własności antypoślizgowe R 9, Reakcja na ogień Bfl-
s1 

2. Uzupełnia się wytyczne do zaprojektowania galerii technicznej na poziomie -14,50 w osiach X01-
X04/Y09-Y16: 

Pomosty należy wykonać o szerokości min. 100 cm (zgodnie z rysunkiem A03 RZUT POZIOMU -16,90) 
z demontowanymi balustradami spełniającymi stosowne normy w tym zakresie. Pomosty techniczne 
powinny być demontowane, wykonane ze stali ocynkowanej. Wypełnienie pomostów należy 
wykonać z antypoślizgowych krat ze stali ocynkowanej typu wema. Należy zapewnić nośność 
pomostów na poziomie min. 4,5 KN/m2 oraz pozostałe wymagania wytrzymałościowe dla klasy 
obciążenia 5 zgodnie z poniższą tabelą (zaznaczone czerwoną ramką). Pomost wraz z podkonstrukcją  



po rozsunięciu powinien zapewniać swobodą komunikację pomiędzy magazynem dekoracji i 
malarnią.  
3. Uzupełnia się wytyczne do zaprojektowania galerii technicznych w kominie scenicznym oraz w 

kieszeni tylnej sceny głównej w budynku nowym: 
Pomosty należy wykonać o szerokościach zgodnych z rysunkami zawartymi w załaczniku nr 3.3. do 
PFU z demontowanymi balustradami spełniającymi stosowne normy w tym zakresie. Należy zapewnić 
nośność pomostów na poziomie min. 4,5 KN/m2 oraz pozostałe wymagania wytrzymałościowe dla 
klasy obciążenia 5 zgodnie z poniższą tabelą (zaznaczone czerwoną ramką). 
 .  
 

4. Strop techniczny w poziomie +9,70 (wg rysunku KW-253) w kominie scenicznym w budynku nowym 
należy wykonać z antypoślizgowych krat stalowych ocynkowanych typu wema o wielkości oczek max 
5 cm.  

5. Należy zaprojektować i wykonać drabinę wejściową na stropodach „komina scenicznego”. 
6. Zgodnie z pkt 6.2.4.4 PFU na całej powierzchni dachu kopułowego budynku nowego należy 

przewidzieć kraty. Uzupełnia się wytyczne dla tego rozwiązania: należy zapewnić możliwość 
demontażu krat w celach konserwacji; dla zabezpieczenia dostępu do dachu kopułowego dla osób 
postronnych należy przewidzieć balustradę montowaną do okapu kopuły wykonaną z prętów ze stali 
nierdzewnej o wysokości 180 cm. 

7. Podłogi sceniczne, podłogi widowni oraz podłogi sal prób należy wykonać zgodnie z kartami 
materiałowymi: PS - 05, PS – 04. 

8. W budynku zabytkowym na całej powierzchni istniejącego stropodachu należy wykonać nową 
termoizolację, paroizolację oraz wykończenia płytami g-k x 2 na podwójnym ruszcie od wewnętrznej 
strony. 

 
 

Z poważaniem,  

 


