
    
 
         Szczecin, dnia 30.12.2019 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 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 1: 
Jako firma zainteresowana postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 

1) W czasie realizacji prac budowlanych Wykonawca ma wdrożyć „ciągły monitoring 
geodezyjny” obiektów zlokalizowanych w strefie prac (Projekt Budowlany i Geotechniczny) 
prosimy o informacje co Zamawiający rozumie poprzez „ciągły monitoring geodezyjny”. Czy 
ma to być monitoring prowadzony w sposób automatyczny za pomocą zrobotyzowanych 
stacji tachimetrycznych który w sposób ciągły realizowałby pomiary przemieszczeń 
budynków w strefie wpływów w czasie prowadzenia prac budowlanych? Czy taki system ma 
być wdrożony przez cały okres budowy? Jeśli nie, to prosimy o podanie minimalnego okresu 
prowadzenia pomiarów bazowych oraz końcowych po zakończeniu prac. Zgonie z 
wytycznymi ITA, zajmującą się min. głębokim fundamentowaniem, pierwsze przemieszczenia 
budynków w strefie wpływów powstają po upływie 1-6 godzin od rozpoczęcia wykonywania 
ścian szczelinowych. Płyta denna posadowiona będzie na głębokości poniżej 17m ppt i jak 
zawsze, jest ryzyko powstania awarii budowlanej. Odpowiedni system monitoringu 
przemieszczeń pomoże to ryzyko zminimalizować. W tego typu pracach najlepiej sprawdza 
się taki system który na bieżąco informuje o sytuacji na budowie. 
 Czy system ciągłego monitoringu geodezyjnego powinien posiadać możliwość wysyłania 

powiadomień do zainteresowanych stron o przekroczonych progach alarmowych za 
pomocą email/sms? 

 Czy system monitoringu drgań powinien posiadać możliwość wysyłania powiadomień do 
zainteresowanych stron o przekroczonych progach alarmowych za pomocą email/sms? 

 Czy Wykonawca ma umożliwić dostęp do danych zarówno z ciągłego monitoringu 
geodezyjnego jak i pomiarów drgań na platformie WebGIS? 



 Jaka ma być minimalna częstotliwość pomiarów ciągłego monitoringu geodezyjnego? W 
tego typu pracach zazwyczaj jest to minimum jeden pomiar na godzinę. 

 Jaka ma być minimalna dokładność pomiarów ciągłego monitoringu geodezyjnego? 
 prosimy o podanie liczby inklinometrów które mają być zainstalowane w ścianie 

szczelinowej 
 czy pomiar inklinometryczny także ma być ciągły a więc automatyczny? Jeśli nie, prosimy 

o podanie minimalnej częstotliwości pomiarów. 
Wyjaśnienie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie adekwatnego do stanu techniki i planowanego 
przedsięwzięcia: projektu monitoringu obiektów sąsiadujących a także projektu pomiaru odkształceń 
i przemieszczeń istniejącego budynku Teatru Polskiego jak i nowo budowanej części, mających m.in. 
za zadanie bezpieczne i bezawaryjne prowadzenie robot budowlanych a także użytkowanie obiektu.  

Ilość punktów obserwacyjnych (np. geodezyjnych, inklinometrów, piezometrów itp.), częstotliwość 
pomiarów, dokładność pomiarów, sposób przekazywania danych pomiarowych, określenie wartości 
ostrzegawczych i alarmowych należy przedstawić w projekcie monitoringu. 

Przewidziany przez wykonawcę system monitoringu powinien być adekwatny do wybranych przez 
niego rozwiązań technologicznych i uwzględniać możliwość pełnego (kompleksowego) 
monitorowania oddziaływań od prowadzonych robót budowlanych z częstotliwością umożliwiającą 
bieżącą kontrolę wielkości oddziaływań na każdym etapie realizacji inwestycji. Wszelką 
odpowiedzialność za uszkodzenia istniejących obiektów powstałe w wyniku realizacji robót oraz za 
roszczenia z tym związane ponosić będzie wykonawca. 

Monitoring należy prowadzić co najmniej do czasu zakończeniu robót konstrukcyjnych oraz 
dodatkowo należy wykonać pomiar końcowy po zakończeniu robót – przed zgłoszeniem do odbioru 
inwestycji. Raporty z pomiarów należy przekazywać Inżynierowi Kontraktu co najmniej raz na 7 dni, 
po zakończeniu robót konstrukcyjnych co najmniej raz na 14 dni. Zestawienie wyników pomiarów 
Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w raportach miesięcznych 
oraz na każde wezwanie. 

Wymagana minimalna dokładność pomiarów monitoringu geodezyjnego powinna wynosić min. 1 
mm. 

 
 
 

Z poważaniem,  

 


