
    
 
          

 

SUPLEMENT DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Niniejszy suplement został opracowany w oparciu o treść wyjaśnień udzielonych 
wykonawcom w trakcie unieważnionego, wcześniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”.  

Zamawiający informuje o podtrzymaniu udzielonych w uprzednim postępowaniu 
odpowiedzi oraz ujęciu ich treści w ramach bieżącej procedury. Dla usprawnienia procesu analizy 
poszczególnych zapisów suplementu, Zamawiający zastosował formułę pytania i odpowiedzi. 
Pytania i odpowiedzi zaczernione nie znajdują zastosowania w niniejszej procedurze. 

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wystąpi rozbieżność pomiędzy zapisami 
niniejszego suplementu do PFU, a zapisami PFU i pozostałych załączników do PFU, pierwszeństwo 
mają zapisy niniejszego suplementu.  

W przypadku natomiast wystąpienia ewentualnej rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 
zapisami suplementu do PFU, zastosowanie znajduje zapis posiadający wyższy numer.  

Ponadto, w niniejszym suplemencie część zapisów odnosi się do treści Umowy. Zostały one 
ujęte świadomie, celem wskazania Wykonawcom jednoznacznej interpretacji postanowień wzoru 
umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Treść tych zapisów nie ma celu zmiany poszczególnych zapisów 
Umowy.  

Pytanie 1: 
W związku z zainteresowaniem przetargiem Rozbudowa Teatru Polskiego zwracam się z uprzejmą 
prośbą o: 
Pytanie 2:  
Zgodnie z pkt 11 par 6 Umowy Cena ofertowa powinna zawierać koszty wykonania badań saperskich. 
Proszę wymienić zakres prac saperskich jakie powinny zostać wycenione tak aby oferty były 
porównywalne. Do jakiej głębokości należy rozpoznać grunt? 
Odpowiedź: 
Grunt należy zbadać do głębokości gwarantującej bezpieczeństwo realizacji robót i późniejszej 
eksplantacji budynku (osiadanie budynku). 
Pytanie 3: 
Czy należy uwzględnić w cenie ofertowej prowadzenie nadzoru saperskiego podczas robót ziemnych? 
Czy w przypadku wykonania rozpoznania terenu np. do głębokości lm i braku wykrytych przedmiotów 
do usunięcia nadzór saperski nie jest konieczny? 
Odpowiedź: 
Grunt należy zbadać do głębokości gwarantującej bezpieczeństwo realizacji robót i późniejszej 
eksplantacji budynku (osiadanie budynku). Należy uwzględnić prowadzenie nadzoru saperskiego w 
trakcie wykonywania robót ziemnych w takim zakresie jaki będzie konieczny aby możliwe było 
bezpieczne wykonywanie robót ziemnych i konstrukcyjnych. 
Pytanie 4: 



Prosimy o informację, które budynki sąsiadujące z terenem realizacji należy objąć monitoringiem i 
jaki okres monitoringu należy uwzględnić w wycenie ofertowej? Czy tylko uwzględnić czas realizacji 
inwestycji? Jeśli dłużej, to o ile dłużej? 
Odpowiedź: 
Monitoringiem należy objąć wszystkie budynki znajdujące się w strefie  oddziaływania zgodnie z 
punktem 6.3.2 PFU. Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga aby monitoringiem objąć co 
najmniej budynki: ul. Kapitańska 1, Kapitańska 2, Kapitańska 2a, Montwiłła 11 oraz budynek 
istniejącego teatru. 
 
 
Pytanie 5: 
W związku z obszerną dokumentacją dotycząca przetargu prosimy o przedłużenie terminu składania 
ofert o minimum 6 tygodni w celu przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony.  
Pytanie 6:  
- jedną osobą - specjalistą ds. nagłośnienia, tj. osobą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu i 
obsłudze nagłośnienia dla spektakli i wydarzeń artystycznych, w tym w szczególności spektakli  
Pytanie 7: 
Dot. SIWZ sekcja XVIII. Pkt. 2.3) Kwalifikacje kadry (K) – waga 30% 2. Specjalista ds. nagłośnienia 
Pytanie 8:  
Zamawiający w pkt. VII. SIWZ pkt. 3 ppkt. b) tiret 9 napisał: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji 
zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: 
Pytanie 9:  
Mając na względzie brzmienie par. 1 ust. 6 pkt 1) lit d) umowy oraz treść par. 3 umowy, a także 
podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych , o której mowa w art. 7 ustawy Pzp, to jest 
zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, oraz art. 29 ustawy  
Pytanie 10: 
Mając na względzie , iż jednym z obowiązków wykonawcy jest "dołożenia należytych starań, aby 
Umowa była realizowana zgodnie z warunkami dla beneficjentów kontraktów unijnych regulowanych 
Umową o dofinansowanie" bardzo prosimy o przekazanie wykonawcy tej umowy (Umowy o 
dofinansowanie) 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skan Umowy na platformie zakupowej. Zamawiający informuje, że w zakres 
zadań wykonawcy wchodzić będzie opracowanie i umieszczenie unijnych tablic informacyjnych i 
pamiątkowych. Zamawiający informuje ponadto, że jest w trakcie aplikowania o kolejne środki ze 
źródeł zewnętrznych.  
Pytanie 11: 
Prosimy o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 7) umowy jako niemożliwego do zastosowania ze względu na 
brak wyczerpującej i jasnej regulacji sposobu płatności częściowych, jakie będą miały zastosowanie 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 12: 
Prosimy o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 14) lit b) umowy jako sprzecznego z postanowieniem par. 10 
ust. 5 pkt 9) umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13: 



Prosimy o wykreślenie par. 11 ust. 10 pkt 4) umowy to jest żądania "protokołów wykonanych robót 
podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w 
przypadku  
 
Pytanie 14: 
Mając na względzie brzmienie art. 143a ust. 2 ustawy Pzp prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku 
nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w par. 11 ust. 10 
umowy wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za fakturowane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji. 
Pytanie 15: 
Zamawiający w treści umowy posługuje się nieznanym kodeksowi cywilnemu pojęciem " usterka". 
Bardzo prosimy o wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia oraz wyjaśnienie różnicy pomiędzy wadą a 
usterką ewentualnie potwierdzenie, iż usterka oznacza wadę nieistotną. 
Odpowiedź: 
Ilekroć we wzorze umowy pojawia się sformułowanie „usterka”, należy przez to rozumieć „wadę”.   
Pytanie 16: 
Mając na względzie brzmienie par. 13 ust. 4 umowy oraz brzmienie art. 581 par, 2 kodeksu cywilnego 
prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie 
przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia wad i usterek, w przypadku gdy Zamawiający nie mógł 
w tym czasie z niego korzystać. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji.  
Pytanie 17: 
Mając na względzie brzmienie par. 14 umowy oraz fakt, iż projekt budowlany wraz z decyzją o 
pozwoleniu na budowę jest przekazywany przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, iż nadzór 
autorski projektantów projektu budowlanego zapewnia Zamawiający jako inwestor 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 pkt 7 oraz § 6 ust. 3 Umowy Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić nadzór autorski. Roboty będą realizowane na podstawie projektu 
wykonawczego opracowanego przez projektantów Wykonawcy, którzy mają również pełnić rolę 
nadzoru autorskiego.  
Pytanie 18: 
Mając na względzie bardzo rozbudowany katalog kar umownych prosimy o zmniejszenie 
maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie Umowy z 30% całkowitego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 17 ust. 7, nadając mu następujące brzmienie: 
„Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 
20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.”  
 
Pytanie 19:  
Prosimy o podanie kryteriów równoważności, wg których Zamawiający oceni zgodność oferowanych 
produktów z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności dla mebli i urządzeń stanowiących  
Pytanie 20: 
Zgodnie z etapowaniem inwestycji Tom 1 Projekt ZT pkt 6.5 „Drugi etap stanowić będą prace 
modernizacyjne w zabytkowym obiekcie a działalność Teatru prowadzona będzie w nowych salach". 
Czy to oznacza zakończenie budowy nowej części teatru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
zanim rozpocznie się modernizacja sali teatralnych zabytkowej części? 
Odpowiedź: 



Nie. Zgodnie ze wzorem umowy nie przewiduje się etapowania inwestycji. Terminy wykonania 
Przedmiotu Umowy przewidziano w § 5 umowy. 
Pytanie 21: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów ust. 4, §1 Umowy: „Wykonawca obowiązany jest .... uwzględnić 
wytyczne Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej oraz otrzymane w trakcie prac 
projektowych". Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w trakcie 
prac projektowych wytyczne zmieniające zakres robót to Wykonawca, nie mogąc tego przewidzieć na 
etapie składania oferty, będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu. 
Odpowiedź: 
Kwestie dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy regulowane są w § 
21 wzoru umowy.  
Pytanie 22: 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Umowy o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa 
Teatru Polskiego w Szczecinie" nr RPZP.04.02.00-32-001/18-00 z dnia 19.10.2018, na którą się 
Państwo powołują w pkt 6 ust. 2 §1 Umowy, w pkt 39 ust. 4 §2 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy), 
w pkt 1 ust. 14 §21 Umowy oraz w pkt 2 ust. 15 §21 Umowy (Zmiana wynagrodzenia). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią nr 10. 
Pytanie 23:  
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do  
Pytanie 24:  
Zapis z § 1 ust.11 – Czy zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że zostaje również wyłączona 
odpowiedzialność Zamawiającego pomimo zawiadomienia go przez Wykonawcę  o tym, że określone 
polecenia Inżyniera mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót  (vide : zdanie ostatnie art. 
651 kc). Jeżeli jednak ma zastosowanie art. 651 kc, to czy Zamawiający nie powinien wprowadzić 
odpowiedni  tryb reakcji co do zakwestionowanych poleceń. 
Odpowiedź: 
Treść § 1 ust.11 wzoru umowy nie pozostaje w sprzeczności z art. 651 ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”.  
Pytanie 25: 
Zapis z § 2 ust. 3 pkt 5) – wnosimy o wykreślenie zapisu, bowiem z uwagi na ocenność tego 
kryterium, w razie np. opóźnień w realizacji umowy, może stanowić podstawę do postawienia przez 
Zamawiającego  zarzutu, iż Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie co do braku udziału w 
innych absorbujących środki Wykonawcy,  inwestycjach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zwracamy uwagę wykonawców na dyspozycję normy 
wyrażoną w przepisie art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z którym  zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  
Pytanie 26: 
Zgodnie z §2 ust. 4 pkt 33 Wykonawca ma udostępnić Teren Budowy nieodpłatnie innym  
wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego.  W takim przypadku Wykonawca użyczy 
nieodpłatnie osobie trzeciej korzystanie z Terenu Budowy ( w tym z zaplecza budowy ) , co zrodzi po 
stronie Wykonawcy obowiązek przyjęcia do przychodu kwot należnego (lecz nieuiszczonego)  czynszu 
za najem, chyba że będą to wykonawcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  przez 
Zamawiającego. Pozostaje również nie uregulowana  kwestia odpowiedzialności za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie korzystania z Terenu Budowy przez wskazanych wykonawców. Czy 



Zamawiający przyjmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na Terenie 
Budowy spowodowane przez wskazanych wykonawców oraz zwróci Wykonawcy podatek dochodowy 
w kwotach należnych Fiskusowi z tytułu nieodpłatnego użyczenia osobie trzeciej  tego terenu i 
zaplecza? 
Odpowiedź: 
Wykonawca nie ma obowiązku udostępniania wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
zaplecza budowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 
Umowy ma obowiązek udostępniania tym wykonawcom terenu budowy (który będzie przekazany 
Wykonawcy przez Zamawiającego również nieodpłatnie) oraz zapewnienia pełnienia przez 
kierownika budowy Wykonawcy funkcji kierownika budowy w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 
również dla robót realizowanych przez tych wykonawców wskazanych przez Zamawiającego. 
Pytanie 27: 
Ponieważ  Wykonawca  zgodnie z §2 ust. 4 pkt 39 ma obowiązek dochowania warunków dla  
Pytanie 28: 
W §2 ust. 6 pkt 4 ) Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność  na zasadzie ryzyka  za wszelkie 
szkody powstałe na Terenie Budowy i  obiektu budowlanego  w tym za zniszczenia i utratę wszelkich( 
a więc i stanowiących własność innych wykonawców)   materiałów , urządzeń i wyposażenia , również 
spowodowane  przez osoby trzecie (innych wykonawców). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
odpowiedzialności Wykonawcy z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na odpowiedzialność na 
zasadzie winy ? 
Odpowiedź: 
Nie.  
Pytanie 29: 
Zapisy §10 ust. 8 umowy regulujące  dopuszczalne zapisy w umowie z podwykonawcami dotyczące 
ustanawianego zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy wyłącznie w postaci potrącenia  
Pytanie 30: 
Zapis z § 13 ust. 16 -  Czy  Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie  w §13 ust.16  po słowach :  
Pytanie 31: 
W § 13 ust.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zdania ostatniego  w §13 ust.4 , które  
Pytanie 32: 
Czy dla zachowania równowagi praw stron Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w umowie   
Pytanie 34: 
odnośnie do postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Pytanie 35: 
Wykonawca zwraca się o modyfikację warunków udziału w postępowaniu (potwierdzenie sytuacji  
Pytanie 36: 
Wykonawca wnioskuje o zweryfikowanie i zmianę wymagań określonych w SIWZ dla osoby 
przewidzianej do pełnienia funkcji GEOTECHNIKA, gdyż aktualne wymagania w istotny sposób  
Pytanie 37:  
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie szerokości kanałów instalacyjnych (nawiew i wywiew 
wentylacji) wzdłuż osi Y19 na długości istniejącego budynku Teatru, a jeżeli tak to do jakiej 
minimalnej wartości? Wykonawca motywuje swoje pytanie faktem, iż działając jako profesjonalny 
Wykonawca stwierdza, że zachodzi uzasadnione ryzyko braku możliwości wykonania podbicia 
fundamentu wzdłuż w/w osi w sposób gwarantujący uzyskanie parametrów wskazanych na rysunku 
„A03-PW-NB-RZUT POZIOMU -16,90.pdf” 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazany projekt 
budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.  
Pytanie 38: 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wystające poza obrys ściany elementy konstrukcji 
istniejącego budynku Teatru bądź jego elewacji (oś Y19) podlegają wyburzeniu/demontażowi? 



Wykonawca motywuje swoje pytanie dbałością o techniczną możliwość wykonania podbicia wzdłuż 
tej osi. 
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. 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 
 
Pytanie 39: 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku możliwości wykonania podbicia w jakimkolwiek 
zakresie istniejącego budynku wzdłuż osi Y19 po jego stronie zewnętrznej udostępni Wykonawcy 
pomieszczenia w jego wnętrzu z drugiej strony ściany na cele realizacji podbicia fundamentu 
budynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  cały  teren  budowy  zgodnie  z  warunkami  umowy,  łącznie  z  
budynkiem  istniejącym  na  cały  czas  realizacji  inwestycji.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  
wykonanie  
projektu  wykonawczego,  który  będzie  podstawą  wykonania  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  
i który zapewni spełnienie wymagań wskazanych w PFU wraz z załącznikami 
Pytanie 40: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji geologicznej GCO19019 z dnia 31.05.2019 („2019-05-31 - Teatr 
Polski_Proj. Geotechniczny.pdf”) wykonanej przez Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k. o 
17 brakujących załączników wymienionych w spisie załączników tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza na Platformie żądane dokumenty.  
Pytanie 41:  
Wykonawca wnosi o uściślenie zapisu znajdującego się w pkt. XVIII pkt 2 ppkt 3) pozycja w tabeli Lp. 5  
Pytanie 42 
W związku z planowaną rozbudową Teatru Polskiego w Szczecinie i ogłoszonym przetargiem w 
imieniu  
Pytanie 43:  
W dokumentacji Załącznik nr 18 do PFU, w folderze 18.4 Zamawiający udostępnił „Projekt 
Geotechniczny” opracowania GCO. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie również uzupełniających 
badań geologicznych wykonanych przez firmę GCO w ramach tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Vide: odpowiedź na pytanie nr 40.  
Pytanie 44: 
W zakresie wykonania podbicia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting prosimy o 
uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o : 

a) Archiwalną dokumentację projektową fundamentów i / lub odkrywki istniejących 
fundamentów przeznaczonych do podbicia 

b) Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych fundamentów 
Odpowiedź: 
Dokumentacja odkrywek istniejących fundamentów znajduje się w dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej (załącznik nr 18.3 do PFU) oraz w Tomie 3C Projektu Budowlanego. Jednocześnie ZM 
uzupełnia załącznik nr 18.3 o dokumentację geologiczno inżynierską uporządkowaną w formie 
opisanych plików. Wszystkie posiadane przez Zamawiającego materiały zostały udostępnione jako 
załączniki do PFU. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych. 
Pytanie 45: 



Z uwagi na konieczność zaprojektowania zbrojenia ścian szczelinowych zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie danych projektowych dotyczących posadowienia wszystkich przyległych budynków, tj.: 

a) Archiwalną dokumentację projektową fundamentów budynków i / lub 
odkrywki  fundamentów 

b) Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych fundamentów 
Odpowiedź: 
Dokumentacja odkrywek istniejących fundamentów znajduje się w Tomie 3C Projektu Budowlanego. 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego materiały zostały udostępnione jako załączniki do PFU. 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych. 
Pytanie 46: 
Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania geometrii ścian szczelinowych i konieczność 
odpowiedniego zaprojektowania technologii robót, w tym min. Odpowiednich poziomów platform 
roboczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków z projektów budowlanego 
architektury i konstrukcji w wersji edytowalnej dwg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje możliwością zamieszczenia żądanych plików.  
Pytanie 47: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji istniejącego budynku Teatru o komplet obciążeń w poziomie 
posadowienia istniejącego obiektu z rozkładem dla wszystkich elementów nośnych. Wykonawca 
motywuje swoją prośbę koniecznością szczegółowego przeanalizowania zagadnienia związanego z 
podbiciem ław budynku pod kątem projektowym, co jest związane z bezpieczeństwem jego 
konstrukcji w fazie budowy i eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Przygotowanie niezbędnych zestawień obciążeń leży po stronie Generalnego Wykonawcy. Przetarg 
na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazany projekt 
budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.  
Pytanie 48: 
Prosimy o informację jakie są dopuszczane osiadania całkowite i osiadania różnicowe dla istniejącego 
budynku Teatru. Wykonawca motywuje swoją prośbę faktem, iż informacja ta jest niezbędna do 
przeprowadzenia profesjonalnej analizy zabezpieczenia wykopu od strony istniejącego budynku. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się osiadania istniejącego budynku. Wpływ realizowanego wykopu określa instrukcja 
ITB. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych 
Pytanie 49: 
Czy Zamawiający dysponuje zgodą na wykonanie kotew gruntowych w działkach sąsiednich? Jeśli tak, 
to prosimy o podanie obszarów w których jest to uzgodnione. Informacja ta jest niezbędna dla 
optymalnego przygotowania rozwiązania projektowego. 
Odpowiedź: 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego dokumenty zostały udostępnione, znajdują się folderze 
ZAŁ 15 do PFU - Załączniki Formalne. 
Pytanie 50: 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej miesiąc. Wykonawca 
motywuje swoją prośbę faktem, że dla poprawnego przeanalizowania zabezpieczenia wykopu od  
Pytanie 51: 
Czy Zamawiający narzuca dopuszczalne przemieszczenia obudowy wykopu na odcinku pod 
istniejącym budynkiem? 
Odpowiedź: 



Wszelkie wymogi Zamawiającego związane z zachowaniem budynków istniejących zostały zawarte w 
umowie, PFU oraz załącznikach do PFU. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który 
będzie podstawą wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za takie 
zaprojektowanie robót aby nie spowodować uszkodzeń budynków istniejących a w przypadku gdyby 
jednak szkody powstały - za ich usunięcie (paragraf 2 ust. 4 pkt 31 wzoru umowy). 
Pytanie 52: 
Prosimy o informację z czego wynika podane zagłębienie kolumn jet-grouting o wartości 4 m poniżej 
poziomu posadowienia nowoprojektowanej części? 
Odpowiedź: 
Podana głębokość nie jest wiążąca a jedynie orientacyjna, a Wykonawca określi ostateczne 
zagłębienie w projekcie wykonawczym. 
Pytanie 53: 
Prosimy o informację z czego wynika podane zagłębienie ściany szczelinowej o wartości 4 m poniżej 
poziomy płyty dennej nowoprojektowanej części? 
Odpowiedź: 
Podana głębokość nie jest wiążąca a jedynie orientacyjna, a Wykonawca określi ostateczne 
zagłębienie w projekcie wykonawczym. 
Pytanie 54: 
Proszę o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych ZWiK. Projekt zamienny przyłączy 
wod-kan z 2018 r. powołuje się na warunki ZWiK, ale nie znalazły się one w udostępnionych 
dokumentach formalnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający niniejszym udostępnia skan aktualnych warunków przyłączeniowych ZWiK. Opracowane 
przez ZWiK dokumenty przywołane w ww. warunkach są dostępne na stronie: www.zwik.szczecin.pl. 
Pytanie 55:  
W dokumentacji Załącznik nr 18 do PFU, w folderze 18.4 Zamawiający udostępnił „Projekt 
Geotechniczny” opracowania GCO. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie również uzupełniających 
badań geologicznych wykonanych przez firmę GCO w ramach tej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
vide: odpowiedź na pytanie nr 40 
Pytanie 56: 
W zakresie wykonania podpicia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting prosimy o 
uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o : 

a. Archiwalną dokumentację projektową fundamentów i / lub odkrywki istniejących 
fundamentów przeznaczonych do podbicia 

b. Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych 
fundamentów 

 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 44.  
Pytanie 57: 
Z uwagi na konieczność zaprojektowania zbrojenia ścian szczelinowych zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie danych projektowych dotyczących posadowienia wszystkich przyległych budynków, tj.: 

a. Archiwalną dokumentację projektową fundamentów budynków i / lub 
odkrywki  fundamentów 

b. Obciążenia od konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia podbijanych 
fundamentów 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 45. 
Pytanie 58: 



Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania geometrii ścian szczelinowych i konieczność 
odpowiedniego zaprojektowania technologii robót, w tym min. Odpowiednich poziomów platform 
roboczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków z projektów budowlanego 
architektury i konstrukcji w wersji edytowalnej dwg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje możliwością zamieszczenia żądanych plików. 
Pytanie 59: 
Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych na dwie osoby 
dotyczących uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej z 5-
letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik robót geotechnicznych oraz kwalifikacji w 
zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 60: 
Prosimy o uszczegółowienie rodzaju windy głównej okrągłej w holu głównym w budynku istniejącym. 
W PFU zawarty jest zapis 750 kg lub 100 osób. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć udźwig 750kg lub 10 osób, analogicznie jak to wskazano w PFU dla windy okrągłej w 
holu głównym w budynku nowym. 
Pytanie 61: 
Prosimy o uszczegółowienie rodzaju windy Dźwig nr 5 w budynku nowoprojektowanym. W PFU 
zawarty jest zapis o wysokości podnoszenia 12,0 m oraz ok. 25 m. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć  wysokość podnoszenia min. 25m, tak żeby zagwarantować możliwość pełnej obsługi 
komina scenicznego.  
Pytanie 62: 
Czy zamawiający posiada uzgodnienia w zakresie ochrony budynku poprzez instalacje tryskaczową? 
Jeżeli nie czy jest wymagana w/w instalacja do wykonania i zaprojektowania? 
Odpowiedź: 
Wszelkie niezbędne informacje zostały określone w Projekcie Budowlanym i w treści PFU. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uzyskania 
wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, decyzji itp. 
Pytanie 63: 
Czy zamawiający posiada ekspertyzę pożarową? 
Odpowiedź: 
Wszelkie posiadane informacje w tym zakresie zostały umieszczone  w zał.19. do PFU. 
Pytanie 64: 
Czy w budynku przewidywana jest sieć audiowideo? 
Odpowiedź: 
Wszelkie informacje dotyczące instalacji audio video zostały określone w Załącznikach: 8 i 14 do PFU.  
Pytanie 65: 
Czy zamawiający może doprecyzować a tym samym zapewnić iż dostawcy mediów w zakresie wody 
do celów pożarowych, ścieków oraz ciepła zapewnią zwiększoną ilości i moc dla zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa .Czy należy przewidywać przebudowy siec-magistrali a tym samym należy 
wycenić dodatkowo? 
Odpowiedź: 
Projekt budowlany oraz zamienny Projekt budowlany przyłączy wod-kan (zał. nr 2 do PFU) uzyskały 
decyzje o pozwoleniu na budowę. Warunki modernizacji węzłów cieplnych SEC zamieszczono w 
załączniku nr 15 do PFU (załączniki nr 1 – 5 do ww. warunków są dostępne na stronie www. 
sec.com.pl), warunki przyłączeniowe ZWiK Zamawiający niniejszym udostępnia (patrz odpowiedź na 
pytanie nr 54). 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. 
Pytanie 66: 
Proszę o wytyczne jakim parametrom pracy powinny odpowiadać instalacje nawiewanego powietrza 
w zakresie wilgotności i temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. 
Odpowiedź: 
Parametry powinny być zgodne z treścią PFU, funkcją pomieszczeń oraz wymogami normatywnymi w 
tym zakresie, przy czym dodatkowo w pokojach biurowych i gościnnych (oprócz charakteryzatorni i 
garderób wskazanych w PFU) należy zapewnić temperaturę na poziomie 24 stopni C. 
Pytanie 67: 
Czy zamawiający określa standard wyposażenia urządzeń sanitarnych? 
Odpowiedź: 
Wyposażenie sanitariatów jest opisane w kartach pomieszczeń i materiałowych w załącznikach nr 4 i 
5 do PFU.  
Pytanie 68: 
Czy zamawiający określa standard grzejników pomieszczeniowych wraz z kolorystyką, oraz 
widocznych elementów wentylacyjnych? 
Odpowiedź: 
Dla grzejników montowanych poza przestrzeniami publicznymi (ogólnodostępnymi) dopuszcza się 
kolorystykę standardową. 
W przestrzeniach publicznych budynku nowego takich jak foyer, widownie, korytarze zastosować 
należy ogrzewanie podłogowe. W przestrzeniach publicznych w budynku istniejącym, w których 
zaprojektowano grzejniki, ich standard określono w karcie materiałowej nr WP-22 - kolorystykę 
należy dostosować do kolorystyki ścian. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych (sale widowiskowe, komunikacja ogólna) należy stosować 
klimakonwektory kanałowe z kolorystyką nawiewników dostosowaną do kolorystyki sufitów.  Dla 
klimakonwektorów kanałowych należy przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające swobodne 
serwisowanie urządzeń.  
W pozostałych pomieszczeniach posiadających sufity w kolorze białym dopuszcza się stosowanie 
klimakonwektorów kasetonowych.   
Kolorystykę anemostatów i kratek wentylacyjnych należy dostosować do kolorystyki sufitów i ścian.. 
Pytanie 69: 
Jakie urządzenia/systemy i w jakim zakresie funkcjonalności mają być monitorowane w BMS – proszę 
podać listę. Jakie parametry należy monitorować dla każdego z urządzeń/systemów? 
Odpowiedź: 
Systemy jakie należy zintegrować w BMS podano w punkcie 6.9.11 PFU „System BMS – Wymagania 
odnośnie integracji z innymi systemami”. Funkcjonalność w zakresie podstawowym, tj. parametry 
niezbędne do zarządzania budynkiem. Dokładna lista monitorowanych parametrów powinna zostać 
określona przez projektanta. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Przekazany projekt budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych. 
Pytanie 70: 
Czy Zamawiający przewiduje oprócz jednej głównej stacji roboczej dodatkowo wyniesione panele – 
jeżeli tak to proszę podać ilość sztuk i wielkość wyświetlacza (monitora/ekranu) 
Odpowiedź: 
Wymogi zostały określone w treści PFU. 
Pytanie 71: 
Czy wszystkie systemy maja być zintegrowane w BMS. Proszę podać listę systemów monitorowanych 
niezależnie od BMSu– jeżeli przewidywane. Czy system SMS będzie funkcjonował niezależnie od 
systemu BMS? 
Odpowiedź: 



System SMS powinien funkcjonować niezależnie od systemu BMS.  Systemy monitorowane w SMS 
nie będą monitorowane w BMS. 
Pytanie 72: 
Czy instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru ma być jakoś powiązana z BMS – jeżeli tak to proszę podać 
wytyczne. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się powiązania systemu BMS z SSP. SSP zintegrowane wyłącznie z SMS.  
Pytanie 73: 
Czy w systemie BMS maja być monitorowane klapy ppoż systemu SSP? 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się takiej funkcjonalności BMS. 
Pytanie 74: 
Jakie systemy BMS są akceptowalne przez Zamawiającego – chodzi o standard. Proszę podać 3 
producentów systemów z których wykonawca może określić proponowane rozwiązanie. 
Odpowiedź: 
Wymaga się aby system BMS realizował wymagania zawarte w PFU. Nie określa się dodatkowych 
standardów. System powinien być tak dobrany aby zapewnił wymaganą funkcjonalność. Zamawiający 
nie wskazuje producentów systemów.  
Pytanie 75: 
Jaką ilość paneli graficznych na stacji roboczej BMS oczekuje Zamawiający? 

a. Jedna dla każdego urządzenia 
b. Jedna dla każdego systemu 
c. Rzut każdej z powierzchni kondygnacji bez rozwinięć dla poszczególnych pomieszczeń 
d. Rzut każdej powierzchni kondygnacji z rozwinięciem dla każdego z pomieszczeń 

wyposażonego w urządzenia 
Odpowiedź: 
Wymaga się jednego panelu dla całego systemu oraz rzutu kondygnacji bez rozwinięć. W przypadku 
skomplikowanych systemów należy przewidzieć rozwinięcie pomieszczenia lub urządzenia. Szczegóły 
należy ustalić na etapie opracowywania projektu wykonawczego. 
Pytanie 76: 
Czy system BMS ma wysyłać komunikaty o alarmach na mail czy telefony komórkowe – jeżeli tak to 
proszę podać liczbę telefonów i maili? 
Odpowiedź: 
Tak, ma wysyłać na dwa adresy e mail oraz dwa numery telefonów.  
Pytanie 77: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie archiwalnych projektów części budynku istniejącego oraz 
elementów w zagospodarowaniu terenu przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja archiwalna jaką dysponuje Zamawiający została umieszczona w załączniku nr 17. 
Pytanie 78: 
W jaki sposób ma być wykończona elewacja w osiach Y18-19/Z01-Z05 po rozbieranej części budynku? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU, części elewacji odsłonięte po wyburzeniach doprowadzić do zgodności 
materiałowej i kolorystycznej z pozostałymi  ścianami istniejącymi (cegła i beton w kolorystyce 
zgodnej z kolorystyką istniejących ścian).  
Pytanie 79: 
Świetlik dachowy - Na rysunku nr B6-PW-BZ Rzut dachu świetlik dachowy jest ukazany jako istniejący 
bez rozbudowy wraz z nowoprojektowanymi klapami dymowymi. Wg. rysunku B14-PW-BZ 
Zestawienie okien i drzwi jest on rozbudowany o nowe części nachodzące na klapy dymowe. Prosimy 
o doprecyzowanie rozwiązania projektu. 
Odpowiedź: 



Istniejący świetlik dachowy należy wymienić na świetlik o konstrukcji aluminiowej odpowiadający 
aktualnie obowiązującym przepisom, o gabarytach i formie zgodnej z rzutem dachu rys Nr B6-PW-BZ.  
Minimalne parametry świetlika:  
Współczynnik Uw=1,0 W/m2K, parametry szklenia: Ug= 0,7, Lt=64, g=35. 
Ponadto należy zaprojektować i wykonać nowy wyłaz na dach spełniający warunki szczelności, 
izolacyjności termicznej, bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z przepisami, wyposażony w 
drabinę umożliwiającą wyjście na dach. 
Pozostałe elementy zlokalizowane na dachu w ramach prac remontowych należy wymienić lub usnąć 
w zależności od przyjętych na etapie projektu wykonawczego rozwiązań projektowych.  
W załączeniu Zamawiający przekazuje rzut dachu z inwentaryzacją istniejących elementów wraz z 
dokumentacją fotograficzną przedstawiającą stan techniczny istniejących urządzeń i elementów 
instalacji zlokalizowanych na dachu. Numeracja elementów instalacyjnych na rzucie 
dachu  odpowiada numeracji zdjęć. Elementy konstrukcji podwieszenia konstrukcji stropu 
podwieszonego do stropodachu należy oczyścić, dokonać ich oceny technicznej oraz zakonserwować 
stosownie do wymaganej trwałości konstrukcji nie mniejszej niż 75 lat. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje inwentaryzację istniejącego budynku teatru – opracowanie pt.: 
„Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana. Aktualizacja” oprac. przez Biuro Architektoniczne 
Admaster, sierpień 2009. 
Jednocześnie, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dookreśla, iż wymagania 
Zamawiającego przedstawione w poszczególnych dokumentach składających się na dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Dokumenty te uzupełniają się wzajemnie. W przypadku zaistnienia ewentualnych 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi zapisami poszczególnych dokumentów, Zamawiający 
informuje, że zastosowanie będą miały w kolejności: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + odpowiedzi na pytania w przetargu; 
2. Wzór umowy/podpisana umowa; 
3. Niniejszy Suplement do PFU 
4. Program Funkcjonalno – Użytkowy – Tom I część opisowa 
5. Załączniki do PFU z wyłączeniem niniejszego Suplementu, poza projektem budowlanym.  
6. Projekt budowlany 

Pytanie 80: 
Wymiary w świetle muru - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi w większości wymiar w 
świetle muru został pominięty lub podany w niezgodności z rysunkami rzutów. Na poszczególnych 
rysunkach kondygnacji nie zostały otwory zwymiarowane. Proszę o uzupełnienie danych w projekcie. 
Odpowiedź: 
Rys. B14 „Zestawienie okien i drzwi”, zawiera pozycję „wymiary w świetle ościeżnicy”  (S/H) - jest to 
wymiar netto określający wymagane szerokości przejść wg. warunków technicznych i wymogów p-
poż dla dróg ewakuacji, czy wymaganej powierzchni czynnej napowietrzania lub oddymiania. 
Wymiary otworów montażowych w przegrodach są wynikowe dla każdych z drzwi. Ponieważ mamy 
do czynienia z obiektem istniejącym lokalizację drzwi zwymiarowano osiowo. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, 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 zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w PFU 
wraz z załącznikami.  
Pytanie 81: 
Nieoznakowane drzwi - Na rysunku B1-PW-BZ Rzut poziom -2,80 brak opisu drzwi w osiach Y19-
Y20/Z01-Z02. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Drzwi z klatki schodowej  do pomieszczenia porządkowego BZ-1.3.,  oznaczono na rys. B1-PW-BZ jako 
90/200, są drzwiami pełnymi. Ich lokalizacje zwymiarowano osiowo, opis drzwi zgodny z opisem 
drzwi D1/EI60  na rys.A12 zestawieniu stolarki drzwi i okien nowego budynku. 



Jednocześnie Zamawiający informuje, 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 zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami. 
Pytanie 82: 
Nieoznakowane drzwi - Na rysunku B1-PW-BZ Rzut poziom -2,80 brak opisu drzwi w osiach Y19/Z13. 
Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Drzwi z klatki schodowej ze starej części budynku do nowego budynku są ujęte na rys.PW-NB-A06  
oznaczone jako D52 200/230 w klasie odporności EI60. Drzwi systemowo i parametrami tech. 
identyczne z drzwiami korytarzowymi D24 rys.A12. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, 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 zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami. 
Pytanie 83: 
Drzwi Dz4  - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi Dz4 
został podany jako s=120, h=319 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 oraz schemat 
w zestawieniu jako 180/340 . Prosimy o informację poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi Dz4, są to drzwi zewnętrzne stanowiące element systemu ściany osłonowej nowego budynku 
SO5, wymiary zgodnie z rysunkiem A07-PW-BN. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie projektu wykonawczego w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami, który będzie podstawą wykonania robót. 
Pytanie 84: 
Drzwi Dz10  - Na rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi 
Dz10 został podany jako s=250, h=230 natomiast na rysunku nr B3-PW-BZ-Rzut poziom 3,90 podany 
jest jako 230/250. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Zaprojektowanie drzwi wymaga inwentaryzacji istniejącej stolarki. Ze względu na stan istniejący 
zastany murów wymiary otworu należy sprawdzić na budowie, a wymiary zewnętrzne drzwi są 
wynikową tych pomiarów. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z 
załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego.  
Pytanie 85: 
Drzwi Dz5, Dz6, Dz7, Dz9, Dz13, Dz14 - Na rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi brak 
informacji o wysokości skrzydła szkolonego będącego nad drzwiami zewnętrznymi nr Dz5, Dz6, Dz7, 
Dz9, Dz13, Dz14. Proszę o podanie brakujących wymiarów. 
Odpowiedź: 
Wysokości naświetli są wynikowymi, wynikającymi z różnicy istniejącego otworu, a przyjętej 
wysokości skrzydła / skrzydeł otwieranych drzwi. Drzwi należy wykonać po dokonaniu pomiarów na 
budowie. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z 
załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Pytanie 86: 
Drzwi D4 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D4 
został podany jako s=175, h=225 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 jako 173/275 
oraz 175/275. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 



Drzwi D4 wykonać na wysokość 275 cm, szerokość drzwi jest wynikową szerokości istniejącego 
otworu. Wymiary należy sprawdzić na budowie. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, 
który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami 
określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Pytanie 87: 
Drzwi D46 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D46 
został podany jako s=115, h=270 natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 jako 115/275 . 
Proszę o doprecyzowanie wymiaru. 
Odpowiedź: 
Drzwi D46 wykonać na wysokość  275 cm. Szerokość bez zmian. Wymiary sprawdzić na budowie. 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i 
faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Pytanie 88: 
Drzwi D8  - Na rysunku B2-PW-BZ Rzut poziom 0,00 skrzydło drzwi D8 w osiach Y17-Y18/Z06-
Z08otwiera się na całą szerokość aż do lica ściany, w której jest ulokowana, jak na poniższym 
wycinku. W dokumencie Kart Pomieszczeń nie ma takiej informacji. Proszę o doprecyzowanie 
charakterystyki wymienionych drzwi. 
Odpowiedź: 
Skrzydła drzwi D8 mają się otwierać na pełną szerokość (kąty 90%) są to jednocześnie wg. warunków 
ppoż. tzw. drzwi napowietrzające, i przez otwarcie skrzydeł na pełną zadana szerokość, zapeniają 
niezbędną minimalną powierzchnię czynna napowietrzenia. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, 
wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uzyskania 
wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, decyzji itp. 
Pytanie 89: 
Rodzaj szkła w drzwiach wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi oraz 
dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D7, D12 oraz D49 nie posiadają informacji o rodzaju i 
parametrach szkła. Proszę o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Dobór odpowiedniego szkła jest zadaniem Generalnego Wykonawcy (powinien uwzględniać funkcje 
pomieszczania, przepisy i wymogi normatywne). Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazany projekt budowlany nie precyzuje docelowych rozwiązań. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych. 
Pytanie 90: 
Powierzchnia pokrycia szkłem w drzwiach wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie 
okien i drzwi oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D10, D11, D11a oraz D11b nie posiadają 
informacji o powierzchni pokrycia szkłem. Proszę o doprecyzowanie danych, czy powyższe drzwi są 
całoszklane. 
Odpowiedź: 
Drzwi D10,D11,D11a,D11b, całoszklane, systemowe alu, przezierne, szkło bezpieczne, parametry p-
poż. wg przepisów, co jasno wynika z zestawienia. 
Pytanie 91: 
Rodzaj materiału drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi oraz 
dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D3, D5, D6, D16, D17, D21, D23, D24, D31, D32, D33, D34, 



D35, D36, D37 oraz D48 nie posiadają informacji o materiale, z jakiego są wykonane. Proszę o 
uzupełnienie danych w projekcie. 
Odpowiedź: 
Wymienione drzwi są drzwiami szklanymi systemowymi w konstrukcji aluminiowej.  
Pytanie 92: 
Proszę o udostępnienie rzutów posadzek oraz sufitów dla poziomu -4 nowego budynku oraz dla 
poziomu -1 budynku zabytkowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada rzutów tych kondygnacji. Wytyczne materiałowe dla pomieszczeń na tych 
kondygnacjach są ujęte w załączniku nr 4 do PFU Karty pomieszczeń.  
Pytanie 93: 
Proszę o uzupełnienie opisu warstw przekrojowych dla budynku zabytkowego (B P1, B S5A, itp.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia na Platformie plik PRZEGRODY BUDOWALNE. 
Pytanie 94: 
Na rysunku B1-PW-BZ-RZUT POZIOM -2,80 powierzchnia pomieszczenia BZ-1.22 wynosi 35,86m2 i nie 
określono wyraźnie gdzie kończy się posadzka, która ma być wykonana z płytek gresowych. Proszę o 
wyjaśnienie jaka jest powierzchnia. 
Odpowiedź: 
Całą powierzchnię posadzki pomieszczenia BZ-1.22 należy wykonać z płytek gresowych. 
Pytanie 95: 
Kolejne pytanie: Odporność ogniowa drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie 
okien i drzwi oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D4 wyjścia ewakuacyjnego nie posiadają 
informacji o odporności ogniowej, natomiast na rysunku nr B2-PW-BZ Rzut poziom 0,00 jest podana 
wartość EI30. Proszę o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Są to drzwi prowadzące do wydzielonego holu ewakuacyjnego, stąd powinny być EI30. Drzwi szklane 
w konstrukcji alu, systemowe p-poż. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, 
decyzji itp.  
Pytanie 96: 
Na rysunkach w projekcie budowlanym widnieje zapis Dach przesuwny (opcja) w części 
nowoprojektowanej. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje dach stały czy dach 
przesuwny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział realizację dachu stałego.  
Pytanie 97: 
Dodatkowe zabezpieczenia drzwi wewnętrznych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi 
oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D49 wyjścia ewakuacyjnego nie posiadają 
szczegółowych informacji dotyczących np. samozamykacza, zamka przeciwpanicznego czy 
dymoszczelności. Proszę o uzupełnienie informacji, czy mają posiadać dodatkowe zabezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Wymagania dot. drzwi D49 zostały wskazane w zestawieniu stolarki rys. A12. 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. 
Należy zapewnić zabezpieczenia i wyposażenie drzwi zgodnie z przepisami, przy czym wszystkie drzwi 
zewnętrzne, drzwi do wiatrołapów, drzwi objęte kontrolą dostępu oraz drzwi pełniące funkcje 
zabezpieczeń ppoż. powinny zostać wyposażone w samozamykacze. 
Pytanie 98: 



Wykończenie drzwi wewnętrznych drewnianych - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi 
oraz dokumentu Karta Pomieszczeń drzwi nr D1, D19 oraz D47 mają zostać wykonane z drewna. 
Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej kolorystyki. 
Odpowiedź: 
Kolorystyka zgodnie z resztą stolarki istniejącej – kolor biały. 
Pytanie 99:  
Czy Inwestor przewidział zabezpieczenie i naprawę pozostawianych budynków stykających się z 
budynkami wyburzanymi? 
Odpowiedź: 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca winien wykonać szczegółowe 
inwentaryzacje stanu technicznego budynków sąsiadujących z terenem Inwestycji w formie ekspertyz 
celem zarejestrowania ich aktualnego stanu technicznego oraz doboru właściwego ich 
zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budynków w trakcie robót oraz 
naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, w tym do naprawy, 
odtworzenia i uzupełnienia uszkodzonych/odsłoniętych w wyniku rozbiórki istniejących na terenie 
inwestycji obiektów elementów pokrycia dachowego (wraz z obróbkami, rynnami, kominami itp.) 
sąsiadujących budynków oraz wykonania naprawy i ocieplenia wraz z wykonaniem wypraw 
elewacyjnych i malowaniem odsłoniętych w wyniku rozbiórek części elewacji sąsiadujących 
budynków. Ocieplenie należy zaprojektować tak aby uzyskać zgodne z obowiązującymi przepisami 
współczynniki izolacyjności cieplnej przegrody. Części ścian zewnętrznych budynków istniejących, 
które będą zasłonięte konstrukcją nowego budynku Teatru, należy zaizolować zgodnie z rysunkiem 
A21 „Detal izolacji ścian”. Zamawiający przekazuje rysunek A21 „Detal izolacji ścian”. 
Pytanie 100: 
Proszę o udostępnienie rysunków z rozwinięciem ścian dla budynku zabytkowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje takimi rysunkami. 
Pytanie 101: 
Proszę o udostępnienie rysunków z rozwinięciem ścian klatek schodowych dla budynku zabytkowego 
i nowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje takimi rysunkami. 
Pytanie 102: 
Drzwi D14  - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi 
D14 został podany jako s=180, h=270 natomiast na rysunku nr B3-PW-BZ-Rzut poziom +3,90 oraz 
schemat w zestawieniu jako 160/270 . Prosimy o informację poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Zaprojektowanie drzwi wymaga inwentaryzacji istniejącej stolarki. Ze względu na stan istniejący 
zastany murów wymiary otworu należy sprawdzić na budowie, a wymiary drzwi są wynikową tych 
pomiarów przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a 
także wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku 
istniejącego. 
Pytanie 103: 
Drzwi D16 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D16 
został podany jako s=110, h=270 natomiast na rysunku nr B3-PW-BZ-Rzut poziom +3,90 oraz schemat 
w zestawieniu jako 100/270. Prosimy o informację poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Szerokość drzwi D16 wynosi s=110 cm  (w świetle ościeżnicy). Podany wymiar należy traktować jako 
minimalny. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą 



wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami określonymi w PFU 
wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku istniejącego. 
Pytanie 104: 
Drzwi D50 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi D50nie zostały uwzględnione. Na 
rysunku nr B5-PW-BZ-Rzut poziom +10,50 brak szczegółowych informacji dotyczących wymiarów. W 
dokumencie Karta Pomieszczeń brak informacji z jakich materiałów są wykonane oraz brak podanej 
charakterystyki. Prosimy o uszczegółowienie informacji. 
Odpowiedź: 
Na rysunku B5-PW-BZ-Rzut poziom +10,50 nie ma drzwi D50. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a 
także wymaganiami określonymi w PFU wraz z załącznikami i faktycznym stanem budynku 
istniejącego. W przypadku pominięcia jednostkowych drzwi w zestawieniu, należy przyjąć ich 
standard i materiał jak dla drzwi do pomieszczeń o podobnej funkcji.  
Pytanie 105: 
Drzwi Dz2 oraz Dz3 - Wg. B1-PW-BZ-Rzut poziom -2,0 brak szczegółowych informacji dotyczących 
odporności ogniowej drzwi Dz2 oraz Dz3. W dokumencie Ekspertyza techniczna ppoż., listopad 2013r. 
znajduje się zalecenie, iż wymienione drzwi powinny mieć odporność ogniową EI60. Prosimy o 
odniesienie się do powyższych zaleceń. 
Odpowiedź: 
Drzwi Dz2 oraz Dz3 podobnie jak wszystkie drzwi do pomieszczeń technicznych budynku, powinny 
być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Jednocześnie 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 zgodzie z obowiązującymi przepisami, w 
tym dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza 
zastosowanie innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów niż wskazane w 
Ekspertyzie technicznej ppoż. pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami 
oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami ekspertyz, uzgodnień, zezwoleń, decyzji, odbiorów 
itp. 
Pytanie 106: 
Okno w poz. +3,90 od toalet damskich (BZ.2.06) - Wg. B3-PW-BZ-Rzut poziom +3,90 [korekta190619] 
brak szczegółowych informacji dotyczących okna od toalet damskich (BZ.2.06) oraz brak 
uwzględnienia na rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi. W dokumencie "Wymiana i 
renowacja okien oraz remont elewacji rontowej stolarki Teatru Polskiego, Szczecin, wrzesień 2004r." 
rysunek – Elewacja południowo-wschodnia w tym samym miejscu są drzwi do renowacji bez 
możliwości otwierania, jak zaprojektowano w drzwiach Dz11. Proszę o wskazanie dokumentacji 
nadrzędnej oraz o uszczegółowienie informacji dotyczące zamiennego okna w ramach istniejących. 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniu  BZ.2.06 znajduje się nie okno lecz istniejące drzwi zewnętrzne pełniące rolę „okna” 
dekoracyjnego przeznaczone do odrestaurowania. Skrzydła z możliwością otwarcia. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że należy wykonać w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków drzwi 
zewnętrzne pomiędzy pomieszczeniem bufetu B.Z.2.05 na poziomie +3,90 a tarasem dla 
umożliwienia komunikacji pomiędzy bufetem a tarasem. Parametry drzwi - zgodnie z zapisami 
punktu 6.2.5 PFU, materiał i wygląd analogiczne jak drzwi istniejące. 
Pytanie 107: 
Drzwi wyjściowe w poz. 0,00 bufetu (BZ.1.15) - Wg. B2-PW-BZ-Rzut poziom 0,00 zaprojektowane są 
jedne drzwi zewnętrzne bufetu (BZ.1.15) natomiast w dokumencie "Wymiana i renowacja okien oraz 
remont elewacji rontowej stolarki Teatru Polskiego, Szczecin, wrzesień 2004r." rysunek – Elewacja 
południowo-wschodnia w tym samym miejscu są drzwi do wymiany oraz do wstawienia nowe. Proszę 
o wskazanie dokumentacji nadrzędnej oraz o uszczegółowienie informacji dotyczące przyjętego 
rozwiązania projektowego. 



Odpowiedź: 
Drzwi zewnętrzne wyjściowe w poziomie 0,00 z bufetu (BZ.1.15) są już wykonane jako dwie szt. drzwi 
zgodnie z rysunkiem elewacji B12-PW-BZ. Drzwi te nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji wraz z 
wymianą uszczelek na nowe oraz wymianą szyb na zestawy szyb o parametrach zgodnych z 
wymaganiami zawartymi w punkcie 6.2.5 PFU. 
Pytanie 108: 
Ościeżnice drzwi - Prosimy o informację o przyjętych założeniach projektowych dla ościeżnic drzwi 
wewnętrznych w budynku zabytkowym. 
Odpowiedź: 
Ościeżnice drzwi wewnętrznych, o ile nie ma w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej stosownej 
uwagi mówiącej o renowacji, są ościeżnicami systemowymi w zależności od wybranego dostawcy i 
producenta drzwi. 
Pytanie 109: 
Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału wykonane są ściany w budynku istniejącym 
przeznaczone do rozbiórki. Czy Inwestor zakłada możliwość wykonania przemurowań i zamurowani 
otworów z odzyskanego materiału? 
Odpowiedź:  
Do przemurowań i zamurowań ścian nie należy stosować materiałów ceramicznych z odzysku. 
Pytanie 110: 
Prosimy o przekazanie rys. Projektu wykonawczego KW-36 „Zabezpieczenie pod schody SCH2”. W 
przekazanej dokumentacji widnieje rys. KW-36 o nazwie „Detal zakończenia krawędzi ścian oraz 
dozbrojenie otworów”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje rysunkiem o który pyta Wykonawca. Zamawiający przypomina że 
przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU projekt wykonawczy 
konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie w 
zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji 
rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany opracować 
docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 111: 
Prosimy o podanie klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej przyjętej do 
zabezpieczenia przeciwpożarowego nadproży, słupków oraz belek stalowych w budynku istniejącym. 
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 zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 
Pytanie 112:  
Proszę o udostępnienie aktualnego pozwolenia na wycinkę drzew. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada aktualnej decyzji pozwalającej na wycinkę drzew, decyzja w zakresie 
wycinek jest obecnie procedowana w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Szczecinie, wszystkie założenia związane z wycinką zawarte są w załączniku 
3.5.4 w PFU. 
Pytanie 113: 
Proszę o udostępnienie projektu/opisu rozbiórki budynku w oficynie przy ul. Kapitańskiej 2a 
(uzupełnienie do pozwolenia na budowę) 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza opracowanie „Projekt budowlany. Opis robót rozbiórkowych”. 
Pytanie 114: 
Proszę o udostępnienie programu prac konserwatorskich dotyczącą budynku zabytkowego. 
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 115: 
Prosimy o przekazanie zestawienia zbrojenia płyty dennej trafostacji przy budynku istniejącym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje żadnymi dodatkowymi elementami dokumentacji konstrukcyjnej poza 
dokumentacją przekazaną jako załączniki do PFU.  
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Załączony do PFU projekt wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem 
pomocniczym, obowiązującym jedynie w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  
budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada 
Wykonawca, który jest zobowiązany opracować docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 116: 
W związku z zapisami w Projekcie Budowlanym części Konstrukcyjnej pkt. 5.9 Szyb windowy.. 
„Zgodnie z dostarczoną specyfikacją szyb zostanie wykonany jako hydrauliczny tłokowy…” i zapisem z 
PFU TOM I w pkt. 6.14.7 a) Winda główna w holu głównym – Napęd elektryczny prosimy o 
dostarczenie specyfikacji w/w windy oraz decyzję Zamawiającego o wyborze rodzaju windy.  
Odpowiedź: 
Windę w holu głównym budynku zabytkowego należy wykonać zgodnie z opisem  zamieszczonym w 
PFU pkt. 6.14.7 a. 
Pytanie 117: 
Prosimy o zweryfikowanie długości oraz zbrojenia dla biegu 6 schodów SCH2 w budynku istniejącym. 
Projekt konstrukcji przedstawia 3 stopnie, a rzuty architektury 7 stopni. 
Odpowiedź: 
Jedynie bieg 6 jest skrócony do 3 stopni ze skróconym zbrojeniem. Na rzucie opisanym w tytule „bieg 
5 oraz 6”, faktycznie wskazano biegi 4 i 5 które posiadają po 7 stopni.  
zamawiający przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU 
projekt wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym 
jedynie w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do 
realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany 
opracować docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
 
Pytanie 118: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji schodów w poz. 0 w osiach Y18-Y19/Z01-Z02 oraz w poz. +1 w 
osiach Y19-Y20/Z01-Z02. 
Odpowiedź: 
W zakresie konstrukcji i architektury Zamawiający przekazał całą dokumentację jaką dysponuje.  
Zamawiający przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU 
projekt wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym 
jedynie w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do 
realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany 
opracować docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami.  
Pytanie 119: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej uzupełnień w stropach w poz. +1 po istniejących 
otworach ( po rozbieranych schodach) oraz w osiach Y18-Y20/Z01-Z02. 
Odpowiedź: 
W zakresie konstrukcji i architektury Zamawiający przekazał całą dokumentację jaką dysponuje.  



Zamawiający przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU 
projekt wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym 
jedynie w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do 
realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany 
opracować docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 120: 
Prosimy o uzupełnienie o dokumentację schodów do rozdzielni w stacji trafo. 
Odpowiedź: 
W zakresie konstrukcji i architektury Zamawiający przekazał całą dokumentację jaką dysponuje.  
Zamawiający przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU 
projekt wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym 
jedynie w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do 
realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany 
opracować docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami.  
Pytanie 121: 
Drzwi D4  - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi D4 
zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem bezpiecznym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni ok. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt folii 
Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017. 
Pytanie 122: 
Drzwi D7 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi D7 
zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem bezpiecznym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017. 
Pytanie 123: 
Drzwi D12 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D12 zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem bezpiecznym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -



Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017 
Pytanie 124: 
Drzwi D25 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D25 zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem hartowanym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017. 
Pytanie 125: 
Drzwi D44 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D44 zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem hartowanym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017. 
Pytanie 126: 
Drzwi D45 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D45 zaprojektowane są jako całoszklane ze szkłem hartowanym, jednak nie została określona jej 
konstrukcja. Prosimy o doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017. 
Pytanie 127: 
Drzwi D49 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D45 zaprojektowane są jako całoszklane, jednak nie została określona jej konstrukcja. Prosimy o 
doprecyzowanie danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi należy wykonać w systemie ślusarki aluminiowej. Wypełnienie skrzydeł wykonane z jednej tafli 
bez poziomego podziału. Szklenie powinno posiadać folie imitującą efekt szkła piaskowanego na 
powierzchni min. 30% celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres i kształt 
folii Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -



Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017 
Pytanie 128: 
Drzwi D14 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D14 zaprojektowane są jako z wykończeniem z forniru naturalnego, jednak nie został określony 
materiał podstawowy. Prosimy o uszczegółowienie informacji. 
Odpowiedź: 
Drzwi D14, są drzwiami do Sali BZ2.12 , są elementem akustycznym, ustroje akustyczne od strony sali 
wykonać według Projektu Akustyki. Skrzydło drzwiowe należy wykonać w konstrukcji drewnianej z 
wkładem akustycznym. Drzwi są wykonywane indywidualnie na zamówienie. Estetykę drzwi 
Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017 
Pytanie 129: 
Drzwi D15 - Wg. rysunku B14-PW-BZ Zestawienie okien i drzwi została podana informacja, iż drzwi 
D15 zaprojektowane są jako z wykończeniem z forniru naturalnego, jednak nie został określony 
materiał podstawowy. Prosimy o uszczegółowienie informacji. 
Odpowiedź: 
Drzwi D15 są drzwiami do Sali BZ2.12, są elementem akustycznym - ustroje akustyczne od strony sali 
wykonać według Projektu Akustyki. Skrzydło drzwiowe należy wykonać w konstrukcji drewnianej z 
wkładem akustycznym. Drzwi do wykonania indywidualnie na zamówienie. Estetykę drzwi 
Wykonawca winien uzgodnić z autorem projektu budowlanego p. dr Romualdem Loeglerem i 
Zamawiającym. Stolarka drzwiowa, jak i cały budynek powinna zostać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych zawartych w PFU tj. -
Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa, Warszawa 2017 
Pytanie 130: 
Proszę o wskazanie które parapety dębowe w budynku zabytkowym należy wymienić, a które 
przeznaczone są do renowacji. 
Odpowiedź: 
Wymianie podlegają wszystkie parapety przy wymienianych oknach. Ponadto należy przyjąć wymianę 
ok. 10 % parapetów zlokalizowanych przy pozostałych oknach (przy określeniu wielkości wymiany 
należy wziąć pod uwagę sumaryczną długość wszystkich parapetów). Pozostałe parapety podlegają 
renowacji. 
 
Pytanie 131: 
Czy dopuszcza się zastosowanie koryt kablowych wykonanych z blachy o grubości poniżej 1mm? 
Odpowiedź: 
Ze względów bezpieczeństwa – nie dopuszcza się stosowania korytek z blachy o grubości poniżej 1 
mm. 
Pytanie 132: 
Czy wymagane jest zastosowanie II klasy ochronności dla rozdzielnic piętrowych? 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się zastosowanie rozdzielnic piętrowych w I klasie izolacji. 
Pytanie 133: 
Czy dopuszczalne jest zastosowanie kabli i przewodów nie spełniających wymogów normy SEP-E-
007:2017-09 (stosowanie normy nie jest obowiązkowe)? Przy zachowaniu parametrów z przywołanej 
normy tylko jeden producent wyrobów spełnia zawarte w niej wymagania. 
Odpowiedź: 



Zamawiający podtrzymuje wymaganie jako podwyższenie standardu bezpieczeństwa pożarowego. 
Nie ma wymagania aby wszystkie kable pochodziły od jednego producenta, jak również można 
stosować kable o lepszych parametrach niż podaje norma.  
Pytanie 134: 
Czy dopuszczalne jest stosowanie kabli WLZ z żyłami aluminiowymi? 
Odpowiedź: 
Nie dopuszcza się stosowania kabli WLZ z żyłami aluminiowymi 
Pytanie 135: 
Czy jest możliwość zastosowania osprzętu z mniejszą gamą kolorów niż ujętych w zapisie „Osprzęt 
powinien występować co najmniej w gamie 10 kolorów ramek i 5 kolorów modułów”? 
Odpowiedź: 
Kolorystyka osprzętu powinna być dostosowana do kolorystyki ścian, z tego powodu należy 
zastosować osprzęt w gamie co najmniej 10 kolorów ramek i 5 kolorów modułów 
Pytanie 136: 
Czy jest możliwość zastosowania kilku serii produktów np. jednego producenta: odrębnie dla 
osprzętu montowanego w puszkach podłogowych, odrębnie dla osprzętu montowanego 
podtynkowo, a także odrębnie dla osprzętu natynkowego?  
Odpowiedź: 
Dopuszcza się stosowanie kilku serii jednego producenta pod warunkiem ich dopasowania 
kolorystycznego i zachowania zasady, że dla jednego typu osprzętu tylko jedna seria. 
Pytanie 137: 
Brak informacji dotyczących przyłącza telekomunikacyjnego w udostępnionych materiałach. Czy 
zakres należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź: 
Obsługa telekomunikacyjna nowego budynku teatru odbywać się będzie z wykorzystaniem 
istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do dotychczasowego budynku teatru 
oraz projektowanej instalacji wewnętrznej. 
Pytanie 138: 
W udostępnionych materiałach w zakresie m.in. oświetlenia scenicznego udostępniony jest projekt 
wykonawczy. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dla instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje aktualnym projektem wykonawczym dla instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. 
Pytanie 139: 
Zgodnie z wytycznymi instalację odgromową należy zaprojektować w oparciu o przewody 
odprowadzające umieszczone w warstwie ocieplenia w rurkach odgromowych - Istniejący obiekt 
(objęty ochroną konserwatora zabytków) nie jest ocieplony, czy przewiduje się wykonanie 
termoizolacji? Czy sposób wykonania instalacji odgromowej dla istniejącego budynku został 
uzgodniony z konserwatorem zabytków? 
Odpowiedź: 
W budynku istniejącym należy zachować dotychczasowy sposób prowadzenia instalacji odgromowej 
tj. na uchwytach po ścianach. Nie przewiduje się termoizolacji istniejącego budynku. 
Pytanie 140: 
Czy jest możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych np. w zakresie oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego? 
Odpowiedź: 
Oświetlenie powinno zostać zaprojektowane zgodnie z PFU i załącznikami 3.2, i 11 Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania alternatywne pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu budowlanego 
dr Romualda Loeglera oraz Zamawiającego.  
Pytanie 141:  



Proszę o dokładne parametry techniczne dla płyt kamiennych układanych w budynku zabytkowym 
(PS-12). Jaki jest kolor i wymiar płyty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje przykładową fotografię płyt kamiennych. Płyty mają zróżnicowane wymiary 
od ok. 40x50 cm do ok. 50x70 cm. Jednocześnie 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. ZM nie dysponuje informacją o 
parametrach technicznych płyt kamiennych. Jeśli WR stwierdzi że jest to niezbędne do realizacji 
zamówienia winien przeprowadzić konieczne badania i ustalić te parametry we własnym zakresie. 
Dodatkowo Zamawiający dopuścił możliwość wizji lokalnej z czego Wykonawcy aktywnie korzystają. 
Pytanie 142:  
Prosimy o uzupełnienie następujących rysunków projektu konstrukcyjnego (informacja o nich 
znajduje się w spisie rysunków, nie ma ich jednak w folderze z dokumentacją): 

a) KW-36 detale zakończenia krawędzi ścian 
b) KW-89 Ściana żelbetowa SC29 przekrój 1-1 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane rysunki projektu branży  konstrukcyjnej. Zamawiający 
przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU projekt 
wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie 
w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji 
rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany opracować 
docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 143: 
Prosimy o uzupełnienie następujących rysunków projektu konstrukcyjnego: 

a) Geometria lub przekroje ściany SC36, SC35 
b) Geometria lub przekroje ścian do rysunku KW-05 strop nad pomieszczeniem technicznym 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane rysunki projektu branży  konstrukcyjnej. Zamawiający 
przypomina, że przetarg odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Załączony do PFU projekt 
wykonawczy konstrukcji (Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie 
w zakresie doprecyzowania  układu przestrzennego  budynków. Za ostatecznie przyjęte do realizacji 
rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany opracować 
docelowy projekt konstrukcji wraz z obliczeniami. 
Pytanie 144:  
W tomie Ic Projektu Budowlanego przekazano uzgodnienia wycinki i nasadzeń drzew i krzewów w 
związku z przebudową i rozbudową budynku Teatru Polskiego. Opisano w uzgodnieniach z dnia 
13.12..2013 r. przeznaczenie do usunięcia kilkunastu drzew i kilkuset metrów kwadratowych 
krzewów z warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej. Następnie przekazano decyzję 
z dnia 21.03.2014 r. zezwalającą na wycinkę 5 szt. drzew i 6 metrów kwadratowych krzewów wraz z 
koniecznością dokonania nasadzeń uzupełniających. Proszę o określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez podanie konkretnej ilości drzew i krzewów podlegających usunięciu i nasadzeniom w ramach 
przedmiotowej inwestycji. Czy wobec powyższego Wykonawca powinien przewidzieć koszty wycinki i 
nasadzeń w ofercie ? Jeśli tak, to proszę o określenie dla konkretnie których drzew i krzewów ? 
Proszę o udostępnienie załącznika do uzgodnień z dnia 13.12.2013 r. pn. 'Plan sytuacyjny z 
naniesionymi drzewami i krzewami" stanowiący integralną część tego uzgodnienia. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie koszty wycinki oraz nasadzeń wraz z pielęgnacją. 
Wszystkie informacje związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami, w tym zestawienia drzew i 
krzewów podlegających wycince, przesadzeniu i nasadzeniu a także plany sytuacyjne z naniesionymi 
drzewami i krzewami zawarte są w załączniku nr 3.5.4 do PFU. Jednocześnie ZM informuje że w 
trakcie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na wycinkę nastąpiła zmiana ilości i gatunków drzew i 
krzewów do nasadzenia. W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany rysunek nr 2 „Projekt 



zagospodarowania terenu. Projekt zieleni” data opracowania: 09.2019, który zastępuje rysunek nr 2 
o tym samym tytule data opracowania: 07.2019 zawarty w załączniku nr 3.5.4 do PFU. 
Pytanie 145: 
Dotyczy konstrukcji stalowych- Budynek istniejący - w PFU i aktualizacji PB brak informacji  
nt. zabezpieczenia p.poż. nowych konstrukcji. Czy wszystkie konstrukcje stalowe mają być 
bezklasowe (bez zabezpieczeń przeciwogniowych)? Czy zastosowanie do wszystkich elementów mają 
zapisy z PB tom III Przebudowa budynku istniejącego – Konstrukcja, mówiące o zabezpieczaniu 
płytami Promat lub GKF? 
Odpowiedź: 
W PFU wskazano, że budynek należy zaprojektować i wykonać jako obiekt zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Zapis ten oznacza również konieczność stosowania przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu. Elementy konstrukcji stalowej w budynku 
istniejącym winny być zabezpieczone przeciwpożarowo płytami Promat lub GKF zgodnie z zapisami 
projektu budowlanego lub w inny sposób adekwatny do funkcji danego elementu i klasy odporności 
ogniowej budynku na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. 
 Pytanie 146: 
Dotyczy konstrukcji stalowych- Budynek istniejący- zabezpieczenie antykorozyjne: informacje w PFU, 
że konstrukcje mają być ocynkowane lub malowane. Czy Inwestor dopuszcza ocynk ogniowy?  
W przypadku malowania, prosimy o wskazanie systemu oraz wymaganych grubości powłok (um)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ocynk ogniowy. W przypadku malowania, Projektant Wykonawcy winien 
dobrać w projekcie wykonawczym system malarski zapewniający, zgodnie z PFU, trwałość elementów 
konstrukcyjnych nie mniejszą niż 75 lat, przy czym wymagana minimalna grubość powłoki malarskiej 
wynosi 200 um. 
Pytanie 147: 
Dotyczy konstrukcji stalowych - Budynek nowoprojektowany - w opisie do PW Konstrukcji widnieje 
informacja o zabezpieczeniu antykorozyjnemu elementów zadaszenia przez malowanie (200um).  
Jakie zabezpieczenie antykorozyjne Inwestor przewiduje dla pozostałych konstrukcji stalowych? 
Odpowiedź: 
Pozostałe elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie lub ocynkowanie Projektant 
Wykonawcy winien dobrać w projekcie wykonawczym powłokę cynkową lub system malarski 
zapewniające, zgodnie z PFU, trwałość elementów konstrukcyjnych nie mniejszą niż 75 lat, przy czym 
wymagana minimalna grubość powłoki malarskiej wynosi 200 um. 
Pytanie 148: 
Dotyczy konstrukcji stalowych - Budynek nowoprojektowany - w opisie PW Konstrukcji brak 
informacji o zabezpieczeniu konstrukcji p.poż, widnieje jedynie wzmianka w PFU o zabezpieczeniu 
słupów schodów zewnętrznych. Czy tylko te elementy mają zabezpieczenie przeciwogniowo? 
Odpowiedź: 
Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych powinien zostać dobrany przez Projektanta Wykonawcy 
adekwatnie do funkcji danego elementu i klasy odporności ogniowej budynku. 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 zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej. 
Pytanie 149: 
Zgodnie  z PFU do wymiany jest 9 szt okien. Prosimy o wskazanie  poszczególnych typów (symbol  
lub wymiary z zestawienia) okien podlegających wymianie. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunki nr B10 i B12 - elewacje z zaznaczonymi oknami 
wymagającymi wymiany bądź instalacji od podstaw.  
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 152: 
Dotyczy PZT – Zauważono występowanie rozbieżnych informacji na temat  wykończenia nawierzchni 
utwardzonych w zagospodarowaniu terenów zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie 
mają być użyte materiały zgodnie z rys. D1-ZT – Drogi ( zał. 3 do PFU  dz. 3.5). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stwierdza rozbieżnych informacji na temat  wykończenia nawierzchni utwardzonych 
w zagospodarowaniu terenów zewnętrznych. Zamawiający zwraca się o precyzyjne wskazanie 



rozbieżności. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia załącznik 3.5.3 do PFU o opis projektu branży 
drogowej, o którym mowa w punkcie 6.17.2 PFU – w załączeniu. 
Pytanie 153: 
W udostępnionej dokumentacji  projektu akustyki widnieją 2 opisy Tom 2 i Tom 3. Czy Inwestor 
dysponuje Tomem 1? Prosimy o jego udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje Tomem 1. W załączniku nr 3.1 do PFU znajduje się komplet dokumentacji 
z zakresu akustyki.  
Pytanie 154:  
Proszę o udostępnienie pełnego projektu budowlanego branży elektrycznej na istniejący budynek 
teatru. 
Odpowiedź: 
Pełny projekt budowlany branży elektrycznej znajduje się w załączniku 2 do PFU, TOM 3b od str. 148. 
Pytanie 155: 
Wnioskujemy o zmianę warunków gwarancji i rękojmi określonych w warunkach przetargowych,  
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: 
Nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 4 do PFU: karty pomieszczeń. W uwagach 
zamieszczonych na pierwszej stronie załącznika nr 4 do PFU jest podana hierarchia poszczególnych 
opracowań w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi. 
Jednocześnie Zamawiający przekazuje zaktualizowany załącznik nr 4 oraz nr 5 do PFU. Pomocniczo 
Zamawiający przekazuje także roboczą wersję listy dokonanych aktualizacji. Zalecane jest zapoznanie 
się z całością aktualizowanych załączników. Jednocześnie ZM prostuje odpowiedź na pytanie nr 122 z 
zestawu nr 4. W odpowiedzi omyłkowo opisano drzwi D7 w budynku zabytkowym jako szklane, 
należy wykonać je jako drewniane zgodnie z kartą pomieszczeń nr 92. 
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: 
Rysunek przekroju 3-3 w poziomie -2,80 wymaga korekty w ramach projektu wykonawczego, którego 
opracowanie jest obowiązkiem Wykonawcy. 
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: 
Ściana szklana obudowy teatru sceny  Szekspirowskiej SW S/15A, zgodnie z kartą materiałową SC-06 
ma być wykonana z odcinków szkła giętego, dotyczy to również drzwi.  Dopuszcza się wykonanie 



ściany z odcinków prostych o szerokości nie większej niż 110 cm, przy zachowaniu izolacyjności 
akustycznej całej przegrody łącznie z drzwiami: R’A2 > 35dB. 
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: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Zamawiający zwraca uwagę, że przy projektowaniu sufitów podstawowym wymogiem  jest 
osiągnięcie parametrów akustycznych wskazanych w zał. nr 3.1 do PFU. 
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 oraz 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: 
Istniejące posadzki kamienne znajdują się w pomieszczeniach: 
- BZ 1.04 ( w zakresie do osi Y21), BZ 2.04 (w zakresie od osi Z05  do osi Z09),  BZ 1.28. 
W  pomieszczeniach: BZ.1.01, BZ.1.02,  BZ.1.03, BZ2.04, BZ.1.7, BZ.2.9, 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 brak posadzek kamiennych do renowacji, okładziny kamienne 
wykonać zgodnie z dokumentacją (w pomieszczeniach obecnie znajduje się wykładzina dywanowa 
lub panele drewniane). Zamawiający zwraca uwagę na różnicę poziomów przy układaniu nowych płyt 
kamiennych w pomieszczeniach z kamieniem istniejącym i projektowanym - należy dostosować 



podkłady pod posadzki do zmian posadzek tak, aby w efekcie uzyskać jeden poziom gotowych 
posadzek na kondygnacji. 
Odnośnie rodzaju kamienia - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141.  
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: 
Przy posadzkach kamiennych (istniejących i nowych) należy  wykonać cokoły o wysokości 18cm 
z drewna klejonego warstwowego dębowego o kształcie i wykończeniu zgodnym z istniejącymi 
cokołami drewnianymi. Cokoły zabezpieczyć  co najmniej potrójną powłoką malarską. 
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: 
Siatka ta jest ujęta w opracowaniu Projektu akustyki (rysunek AKn-7 i w opisie w pkt 3.4) 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 dobór siatki o 
parametrach zapewniających właściwą akustykę sal teatralnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie akustyki (zał. 3.1 do PFU). Dopuszcza się rezygnację z siatki przy zachowaniu ww. wymagań 
akustycznych Sali. 
Pytanie 190: 
Zgodnie z PFU, punkt 1.2.3 "Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały 
zapewnioną trwałość ́ 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: 
Ww. drzwi należy wykonać jako drzwi aluminiowe z całkowitym szkleniem (bez poprzeczek) o 
wymaganej przepisami odporności ogniowej, np. oparte na systemie Aluprof lub innym. 
Dodatkowo Zamawiający przypomina, że ze względów bezpieczeństwa szklenie wszystkich drzwi 
całoszklanych powinno posiadać folie (efekt szkła piaskowanego) na 30% powierzchni tafli szklanej.   
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.  
Pytanie 205: 
Kto ponosi koszty uzgodnień z konserwatorem zabytków w obrębie dz. nr 13/1 obr. 18 wraz z 
rozbudowywanym budynkiem? 
Odpowiedź: 
Koszty koniecznych (wymaganych prawem) uzgodnień z konserwatorem zabytków ponosi 
Wykonawca. 
Pytanie 206: 
Czy oświetlenie zewnętrzne ma nawiązywać do zastosowanych opraw oświetleniowych publicznych 
w okolicy? 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje wygląd oprawy oświetlenia zewnętrznego. 
 
Pytanie 207: 
Czy należy uwzględnić w ofercie koszty demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz 
odłączenia od sieci? 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy uwzględnić koszty demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz 
odłączenia od sieci. 
Pytanie 208: 
Czy należy uwzględnić koszty zasilania placu budowy? 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy uwzględnić koszty zasilania placu budowy. 
Pytanie 209: 
Czy w szafie oświetleniowej nr 27 znajdującej się przy ul. Montwiła 2 znajduje się zabezpieczenie do 
podłączenia obwodu zasilającego oświetlenie zewnętrzne wzdłuż schodów terenowych? 
Odpowiedź: 
W ofercie należy przewidzieć wyposażenie szafki oświetleniowej w dodatkowe zabezpieczenie – 
zakres ingerencji należy uzgodnić z ENEA Oświetlenie. 
Pytanie 210: 
Czy w ofercie należy uwzględnić koszty wydania aktualnych warunków przebudowy / budowy? 
Odpowiedź: 
Tak, o ile będzie to konieczne. 
Pytanie 211: 
Czy wykonanie nowego zasilania obiektu jest objęte niniejszym przetargiem? 
Odpowiedź: 



Zakres wykonania instalacji zasilającej określają Warunki przyłączenia i Umowa przyłączeniowa 
zawarte w załączniku nr 15 do PFU. 
Pytanie 212: 
Czy należy uwzględnić koszty wymiany stacji trafo, agregatu, UPS, centralnej baterii? 
Odpowiedź: 
Tak. 
Pytanie 213: 
Prosimy o informację czy w ofercie należy przewidzieć budżet na usunięcie kolizji 
niewyszczególnionych w Projekcie Budowlanym? Prosimy o doprecyzowanie zakresu kolizji. 
Odpowiedź: 
Tak, w ofercie należy ująć koszty usunięcia wszystkich kolizji. 
Pytanie 214: 
Prosimy o informację czy remont budynku zabytkowego ma uwzględniać zachowanie/pozostawienie 
jakichkolwiek instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych)? Prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: 
Nie. Nie przewiduje się pozostawienia jakichkolwiek istniejących instalacji w budynku zabytkowym. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne elektryczne, teletechniczne i sanitarne należy wykonać jako nowe.  
Pytanie 215: 
Prosimy o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wpięcie placu budowy do sieci 
elektroenergetycznej i jaką moc jest w stanie zagwarantować? 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien zapewnić zasilanie placu budowy we własnym zakresie, tj. wystąpić o wydanie 
Warunków technicznych przyłączenia zasilania placu budowy (np. do ENEA). 
Pytanie 216: 
Wg opisu Architektura Projekt zagospodarowania terenu – projekt zieleni, Kraków czerwiec 2014, 
rew. 07.2019 w tabeli opisującej drzewa i krzewy do nasadzenia symbolem A opisano drzewo Jarząb 
szwedzki, natomiast na rysunku Teatr Polski proj. zieleni i nasadzeń symbolem A oznaczono już Klon. 
Proszę o podanie poprawnego gatunku drzewa jakie należy zasadzić. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje Decyzję z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zezwolenia na 
usunięcie drzew oraz Projekt zagospodarowania terenu, na podstawie którego uzyskano tę Decyzję. 
Poprawne nasadzenia wskazane są w załączonym projekcie. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w ww.   
Decyzji (z uwzględnieniem wymagań PFU, przy czym w przypadku sprzeczności Decyzja jest 
nadrzędna). 
Pytanie 217: 
Na rysunku 1.1 Projekt zagospodarowania terenu mała architektura oznaczono 14 szt. koszy na 
śmieci, natomiast wg opisu Architektura Projekt zagospodarowania terenu –mała architektura, 
Kraków czerwiec 2014, w tabeli zestawiającej małą architekturę jest ich 13. Proszę o podanie 
ostatecznej ilości pojemników na śmieci. 
Odpowiedź: 
14 sztuk. 
Pytanie 218: 
Proszę o wskazanie jaki materiał hydroizolacji należy zastosować w przegrodzie SW_Z25/JG+ oraz 
SW_Z100/25+, ponieważ żaden ze wskazanych w PFU nie może być zastosowany w tej przegrodzie ze 
względu na technologie wykonanie całej przegrody. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien zaprojektować odpowiedni materiał w projekcie wykonawczym.  
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. 
Pytanie 219: 



Wg rysunków PW-NB w opisanych warstwach ścian zewnętrznych SZ_Z30+/SS styropian XPS ma 
grubość 16cm, natomiast wg opisu PFU rozbudowa teatru tom I - 25cm. Proszę o podanie poprawnej 
grubości ocieplenie XPS. 
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. Grubość izolacji termicznej musi spełniać aktualnie obowiązujące przepisy 
techniczne w zakresie współczynnika U z uwzględnieniem punktowych mostków termicznych i nie 
może pogarszać parametrów charakterystyki energetycznej. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby 
grubość ta wynosiła min. 25cm. Hierarchia dokumentów została określona w wyjaśnieniach treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 5. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynku istniejącym należy wykonać ocieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz zgodnie z kartą materiałową nr IT-01. 
Pytanie 220: 
Zgodnie z plikiem 4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ sufit w pomieszczeniu BZ.2.09 
wykonany jest między innymi z płyt gipsowo-kartonowych (SF-1) jednak na rysunku B6-BZ-PWW-
SUFITY-POZ.+2 nie wrysowano sufitu SF-1. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pyt. 167 
Pytanie 221: 
Na rysunku A09-PW-NB – PRZEKRÓJ P1 I P2* na stropodachu przedstawiono przegrodę D 1A, proszę 
o wskazanie warstw tej przegrody. 
Odpowiedź: 
Górną warstwę przekroju D1A stanowią płyty kamienne, pozostałe warstwy należy zaprojektować 
zgodnie z wymogami PFU.  
Pytanie 222: 
Proszę o podanie ostatecznej wersji warstw w przegrodach projektu drogowego, przekroje A-A, B-B, 
C-C, D-D, E-E, F-F, G-G dla projektu drogowego D1. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Ostateczne rozwiązania warstw drogowych w powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym 
opracowanym przez Wykonawcę.  
Pytanie 223: 
Proszę o podanie materiału izolacyjnego do ścian elewacyjnych, wg opisów na rzutach widnieje 
styropian XPS gr. 20cm, natomiast wg karty materiałowej IT-2 jest wełna mineralna z welonem. 
Proszę o potwierdzenie czy ma to być wełna mineralna gr. 20cm. 
Odpowiedź: 
W przypadku elewacji  wentylowanych należy zastosować rozwiązanie zgodne z opisem PFU i kartami 
materiałowymi, w pozostałych przypadkach XPS. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynku istniejącym należy wykonać ocieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz zgodnie z kartą materiałową nr IT-01. 
Pytanie 224: 
Proszę o wskazanie wykończenia WZ-02 tynk żywiczy (mozaikowy) na cokołach. 
Odpowiedź: 
Tynk żywiczny wg karty materiałowej WZ-02 należy wykonać na cokołach elewacji budynku nowego. 
Ostateczne rozwiązanie należy zaprojektować w projekcie wykonawczym. Dodatkowo wzdłuż 
elewacji budynków w miejscu styku z terenem zielonym należy zaprojektować i wykonać opaskę 
betonową. 
Pytanie 225: 
Proszę o podanie lokalizacji ZT-24 (cis) żywopłoty oraz ZT-23 (ostrokrzew kolczasty) żywopłoty? 
Odpowiedź: 



Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 216. Wszystkie nasadzenia w formie żywopłotów należy wykonać  
zgodnie z ZT-24 (Cis). 
Pytanie 226: 
Wg karty materiałowej ZT-08 krawężnik wystający jest wyniesiony na h=12cm, natomiast wg rys. D1 
h=10cm. Proszę o podanie wysokości wyniesienia krawężnika. 
Odpowiedź: 
10 cm. 
Pytanie 227: 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rys KW-89 „Ściana żelbetowa SC29 Przekrój 1-1” dotyczący 
konstrukcji budynku nowoprojektowanego. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek nr KW-98 jako uzupełnienie załącznika nr 3.4 do PFU. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że załączony do PFU projekt wykonawczy konstrukcji 
(Załącznik NR 3.4) jest opracowaniem pomocniczym, obowiązującym jedynie w zakresie 
doprecyzowania układu przestrzennego budynków oraz gabarytów wewnętrznych elementów 
konstrukcyjnych. Za ostatecznie przyjęte do realizacji rozwiązania w zakresie konstrukcji odpowiada 
Wykonawca Robót. Wykonawca ma obowiązek opracować projekt wykonawczy branży konstrukcji 
wraz z wykonaniem obliczeń lub weryfikacją obliczeń konstrukcyjnych wykonanych przez projektanta 
projektu budowlanego. 
Pytanie 228: 
Na rysunkach architektury B1 do B5-PW-BZ-RZUT POZIOM +10,50 (ZAŁĄCZNIK 3 - RYSUNKI 
AKTUALIZACJI PB, ARANŻACJI WNĘTRZ, ZT (folder 3.3_Aktualizacje do projektu budowlanego 
architektury (PW)) są widoczne warstwy przekrojowe o nazwach B S2A, B S7L, B S9, B S9A, B S10, B 
S12, B S13, B S5A i nie są one opisane w pliku Excel o nazwie przegrody budowlane przesłanym przez 
Zamawiającego dnia 03.09.2019r. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Odpowiedź: 
Nie opisane przegrody należy zaprojektować zgodnie z kartami pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU) i 
innymi załącznikami do PFU zgodnie z hierarchią wskazaną w punkcie 5 uwag ogólnych w załączniku 
nr 4. 
Pytanie 229: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o wskazanie wymaganej wysokości naświetli/ wskazanie 
wymaganego światła przejścia/ wysokości otworów w drzwiach typ : Dz5,Dz6,Dz7, Dz9,Dz13 x2. 
Odpowiedź: 
Wymiary naświetli, światła przejścia są wskazane na rysunku B14-PW-BZ-ZESTAWIENIE STOLARKI. 
Zamawiający zwraca uwagę, że drzwi zewnętrzne mają nawiązywać wymiarami i charakterem do 
historycznej stolarki z zachowaniem aktualnych wymagań przepisów technicznych. Ostateczne 
wymiary, po sprawdzeniu wymiarów istniejących drzwi, oraz uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów powinny zostać zaprojektowane w projekcie wykonawczym opracowanym przez 
Wykonawcę. 
Pytanie 230: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o wskazanie marki referencyjnej drzwi z odpornością 
ogniową oznaczonych jako całoszklane i profilowe ze szkłem klejonym na profile. 
Odpowiedź: 
Ww. drzwi należy wykonać jako drzwi aluminiowe z całkowitym szkleniem (bez poprzeczek) o 
wymaganej przepisami odporności ogniowej, np. oparte na systemie Aluprof lub innym. 
Pytanie 231: 
Dotyczy budynku zabytkowego - prosimy o jednoznaczne wskazanie stolarki okiennej podlegającej 
wymianie i tej podlegającej renowacji. 
Odpowiedź: 
Stolarka okienna podlegająca wymianie została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 149.  
Renowacje pozostałych okien należy przeprowadzić zgodnie z zapisami PFU pkt. 6.2.5: „należy 
przewidzieć renowację wszystkich ościeży i parapetów (uzupełnienie ubytków, spękań oraz 



wykonanie nowych powłok malarskich) w niektórych przypadkach drewniane ościeża wymagają 
wymiany dotyczy to w szczególności głównej reprezentacyjnej klatki schodowej. Poza tym należy 
przyjąć konieczność regulacji wszystkich okien istniejących wraz z wymianą uszczelek na nowe w 10% 
okien.” 
Pytanie 232: 
Dotyczy budynku zabytkowego Drzwi Dz4 – prosimy o informację, czy parametry optyczno-
techniczne dotyczą zestawu szklenia, czy całych drzwi ? 
Odpowiedź: 
Zestawu szklenia  
Pytanie 233: 
Dotyczy budynku zabytkowego - tynki -  prosimy o informację, czy w Budynku Zabytkowym, 
w kondygnacji podziemnej należy przyjąć do obliczeń skucie tynków na całej powierzchni ścian 
i sufitów? Prosimy o wskazanie sposobu wykonania. 
Odpowiedź: 
W kondygnacji podziemnej należy przyjąć skucie tynków na całej powierzchni ścian i sufitów oraz 
wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii IV. 
Na pozostałych kondygnacjach należy przewidzieć skucie całości tynków na ścianach i sufitach oraz 
wykonanie tynku cementowo wapiennego zgodnie z wymaganiami karty materiałowej FA-5. 
Pytanie 234: 
Dotyczy budynku zabytkowego - ściana szklana stała - prosimy o wskazanie lokalizacji „SC-9 Ściana 
szklana stała” w pom. BZ.1.04 Foyer, o której wspomniano w kartach materiałowych pomieszczeń. 
Odpowiedź: 
Ściany „SC-9 Ściana szklana stała” w pom. BZ.1.04 Foyer są oznaczone na rzucie B2-PW-BZ symbolem 
B S14 (pomieszczenia kasy, dozoru, biura organizacji widowni) przy czym w pomieszczeniu kasy 
należy wykonać ścianę szklaną przesuwną zgodnie z opisem w karcie pomieszczenia nr 91.  
Pytanie 235: 
Dotyczy budynku zabytkowego - okładziny ścian BZ - prosimy o informację, czy w pomieszczeniu 
BZ.1.04 Foyer, okładzinę ścian stanowić ma tafla szkła, tak jak wskazuje na to oznaczenia ścian BS7 
oraz BS8 na rzutach architektury. 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniu BZ.1.04 Foyer nie należy wykonywać okładzin ścian z tafli szkła. Wykończenie ścian 
powinno być zgodne z opisem w kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU). Jedynie ściany oznaczone 
symbolem BS14 są ścianami szklanymi (nie okładzinami) zgodnie z zał. nr 4 do PF i kartą materiałową 
SC-09. 
Pytanie 236: 
Dotyczy budynku zabytkowego – ścian - prosimy o uzupełnienie informacji nt przegród budowlanych. 
Na rzutach architektury BZ znajdują się oznaczenia ścian, np.: BS5A, BS9, BS9B, BS12, BS14, których 
brak w udostępnionym w dniu 03.09.2019 pliku „przegrody budowlane.xls”. 
Odpowiedź: 
Wykończenie ścian powinno być zgodne z PFU w tym opisem w kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do 
PFU). Projekt wykonawczy przegród winien zostać opracowany 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 237: 
Dotyczy budynku zabytkowego – ścian - na rzucie architektury, poziom +3,90, ściana po łuku 
w pomieszczeniu BZ.2.12, zostało wprowadzone oznaczenie ściany BS7, oznaczające, że okładziną 
ściany ma być tafla szkła. Prosimy o potwierdzenie informacji, że ściana po łuku ma zostać obłożona 
taflą szkła. 
Odpowiedź: 
Nie należy wykonywać okładzin ścian z tafli szkła. Wykończenie ścian powinno być zgodne z opisem w 
kartach pomieszczeń (zał. nr 4 do PFU). 
Pytanie 238: 



W załącznikach brakuje mebli. 
Odpowiedź: 
Opis mebli znajduje się w załączniku nr 6 do PFU. 
Pytanie 239: 
Co oznacza opis materiału: „płyta blatowa, wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, 
drewnopodobna, gr. 25mm lakierowana w kolorze RAL 3003”? Można to rozumieć jako płyta 
melaminowana w kolorze RAL 3003 albo też płyta lakierowana w kolorze RAL 3003. Dodatkowo jaki 
stopień połysku? 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 6 do PFU wskazano płytę melaminowaną w kolorze RAL 3003. Nie dopuszcza się płyty 
lakierowanej. 
Pytanie 240: 
Klasa palności materiałów? 
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 
trakcie opracowywania projektu wykonawczego należy dobrać klasę palności materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Pytanie 241: 
 „Cokół wys. 10cm, obłożony blachą nierdzewną kwasoodporną inox gr. 2mm”: 

a) Do swobodnej pracy maszyn czyszczących wysokość minimalna wysokość cokołu, to 
120mm – czy możemy to zmienić? 

b) Czy możemy zastąpić cokół z blachą inox na płytę wiórową z laminatem HPL inox? 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje cokół o wysokości 120 mm. Zamawiający nie akceptuje zmiany cokołu z 
blachy na płytę wiórową z laminatem HPL inox. 
Pytanie 242: 
czy wyświetlacz dotykowy w kasie automatycznej może być mniejszy niż 15” ( np. 10,4”) 
Odpowiedź: 
Wyświetlacz dotykowy w kasie automatycznej nie może być mniejszy niż 15” 
Pytanie 243: 
czy selektor monet, może być w wersji 5 rodzajów bez monety 10 gr. Tylko 20 gr, 50gr, 1 zł, 2zł , 5 zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza selektora monet bez monety 10 gr. 
Pytanie 244: 
Prosimy o potwierdzenie iż prognozowane nakłady inwestycyjne, określone w Tabeli 6F załącznika nr 
3 WPF będą dostosowywane do rzeczywistego Harmonogramu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że harmonogram finansowy inwestycji zostanie dostosowany do 
rzeczywistego harmonogramu. 
Pytanie 245: 
W nawiązaniu do zapisów  § 16 ust 6 wzoru Umowy wnosimy o  skrócenie terminu na wyznaczenie 
odbioru końcowego do 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 



Pytanie 246: 
W nawiązaniu do zapisów § 11 ust. 10 wzoru Umowy wnosimy zmianę zapisów umownych tak, aby  
Pytanie 247: 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy jeżeli 
Zamawiający  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 248: 
W nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 7 wnosimy obniżenie limitu kar umownych do 10% 
wynagrodzenia  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 249: 
Wnosimy doprecyzowania zapisu § 19 ust 2 pkt 2 umowy tak, aby podstawą do odstąpienia było 
zajęcie  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 250: 
Wnosimy zmianę zapisu w § 19 ust 2 pkt 5 umowy tak, aby Zamawiający miał prawo do odstąpienia 
od umowy dopiero w przypadku gdy kary umowne przekroczą limit kar przewidziany w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, biorąc pod uwagę uspójnienie zapisów  § 19 ust. 2 pkt 5 oraz § 17 ust. 7 wzoru Umowy  
Pytanie 251: 
W załączonej do przetargu dokumentacji brakuje planszy zagospodarowania terenu wraz 
z informacjami dotyczącymi zastosowanych rodzajów nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Nawierzchnie są pokazane na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu Mała Architektura nr 
rysunku: 1.1. 
Pytanie 252: 
Dotyczy: rys. A6 projekt budowlany architektura.  
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej (rodzaj, klasa odporności ogniowej) kurtyn ppoż 
oddzielających scenę od kieszeni tylnej i bocznej oraz widowni. 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien zaprojektować kurtyny w projekcie wykonawczym stosownie do 
obowiązujących przepisów. 
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. 
Pytanie 253: 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 Zamawiający potwierdził, że w istotny sposób zawęża krąg 
osób – specjalistów ds. akustyki, które są w stanie spełnić wymagania SIWZ w sposób gwarantujący  
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  
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 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 należy uwzględnić składając ofertę.  
Pytanie 342: 

Zamawiający definiując w rozdziale VII SIWZ wymagania dotyczące zdolności technicz 
Pytanie 343: 
Prosimy o sprecyzowanie zaprojektowanych kurtyn dymowych ppoż. na budynku 
nowoprojektowanym. 
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 344: 
Brak informacji, z jakiego materiału (drewniane czy kamienne) są istniejące parapety w 
projektowanym pomieszczeniu BZ.2.05 bufet w budynku zabytkowym przy oknach O14. Dodatkowo 
jaki zabieg należy wykonać przy nich tzn. uszkodzone pozostają do  naprawy, czy do wymiany. 
Odpowiedź: 
W projektowanej sali BZ.2.05 są zainstalowane parapety drewniane. Wszystkie uszkodzone parapety, 
uszczerbione, popękane, z ubytkami, należy wymienić w całości – rekonstrukcja. Parapety 
zabrudzone, pomalowane, zarysowane, należy poddać renowacji. Rekonstrukcje parapetów należy 
wykonać w zgodzie z istniejącymi. 
Pytanie 345: 
Brak informacji, z jakiego materiału (drewniane czy kamienne) są istniejące parapety w 
projektowanym pomieszczeniu BZ.2.01 pom. socjalne w budynku zabytkowym przy oknach O15. 
Dodatkowo jaki zabieg należy wykonać przy nich tzn. uszkodzone pozostają do  naprawy, czy do 
wymiany. 
Odpowiedź: 
W projektowanym pomieszczeniu BZ.2.01 są zainstalowane parapety drewniane. Wszystkie 
uszkodzone parapety, uszczerbione, popękane, z ubytkami, należy wymienić w całości – 



rekonstrukcja. Parapety zabrudzone, pomalowane, zarysowane, należy poddać renowacji. 
Rekonstrukcje parapetów należy wykonać w zgodzie z istniejącymi. 
Pytanie 346: 
Brak informacji, z jakiego materiału (drewniane czy kamienne) są istniejące parapety w 
projektowanym pomieszczeniu BZ.3.17 apartament z łazienką w budynku zabytkowym przy oknach i 
drzwiach Dz14. Dodatkowo jaki zabieg należy wykonać przy nich tzn. uszkodzone pozostają 
do  naprawy, czy do wymiany. 
Odpowiedź: 
W projektowanym pomieszczeniu BZ.3.17 są zainstalowane parapety drewniane. Wszystkie 
uszkodzone parapety, uszczerbione, popękane, z ubytkami, należy wymienić w całości – 
rekonstrukcja. Parapety zabrudzone, pomalowane, zarysowane, należy poddać renowacji. 
Rekonstrukcje parapetów należy wykonać w zgodzie z istniejącymi. 
Pytanie 347: 
Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią w budynku zabytkowym jest do zaprojektowania nowy wyłaz 
dachowy wyposażony w drabinę. Prosimy o przekazanie minimalnych wytycznych projektowych. 
Odpowiedź: 
Przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem 
Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego włazu i drabiny, który będzie podstawą 
wykonania robót. 
Pytanie 348: 
Prosimy o określenie i uzupełnienie rysunków w jaki sposób w projekcie budowlanym  przewidziano 
montaż mechaniki górnej dla poszczególnych scen? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 334. 
Pytanie 349: 
Prosimy o przedstawienie planów obciążeń dla mechaniki sceny jakie zostały przyjęte w projekcie 
budowlanym do projektu konstrukcji. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 335. Wartość obciążeń od mechaniki sceny zależy od wybranego 
producenta i dostawcy  systemu napędów i mechaniki sceny z uwzględnieniem obciążeń od 
podkonstrukcji oraz obciążeń użytkowych. 
Pytanie 350: 
Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma być wykonana widownia sceny szekspirowskiej,  

A) Czy zamawiający wymaga zainstalowania podestów podnoszonych elektrycznie 
nożycowo o wymiarach np. 200 x 200 cm i udźwigu statycznym 500kg.  

B) Jaki jest wymagany skok roboczy?  
C) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie blend harmonijkowych lub teleskopowych? 

Odpowiedź: 
Wymiary zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym w dokumentacji.  

a) Dopuszcza się zastosowanie podestów nożycowych podnoszonych elektrycznie o wymiarach 
zgodnych z rozmieszczeniem przedstawionym w dokumentacji, dostosowanych do aranżacji 
widowni przyjętej w architekturze. Wartość obciążenia statycznego platformy powinno 
wynosić 500 kg/m2, a obciążenie dopuszczalne podczas ruchu 250kg/m2. 

b) skok roboczy podestów od poziomu startu  należy dostosować do geometrii widowni 
wynikającej z linii widoczności z poszczególnych rzędów, przy czym minimalny skok powinien 
wynosić 1,2 m. 

c) dopuszcza się zastosowanie blend harmonijkowych lub teleskopowych.  
Pytanie 351: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza gwarantowanego o parametrze: współczynnik 
mocy = 0,90? 
Odpowiedź: 



Zamawiający dopuszcza, przy czym Zamawiający przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu 
wykonawczego zgodnego z przepisami, w tym normami, który będzie podstawą wykonania robót. 
Pytanie 352: 
Czy dopuszcza się zastosowanie koryt kablowych wykonanych z blachy o grubości poniżej 1mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 131. 
Pytanie 353: 
Czy dopuszcza się  zastosowanie wspólnego systemu centralnej baterii opraw awaryjnych dla nowego 
budynku oraz przebudowywanej części istniejącej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego systemu centralnej baterii opraw awaryjnych dla obu 
budynków. 
Pytanie 354: 
Czy Zamawiający zakłada beton architektoniczny w stropie kasetonowym wraz z ich belkami? 
Odpowiedź: 
Tak. 
Pytanie 355: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji, na rysunku B9-PW-BZ- Przekrój 5-5 nad stropem 
pomieszczenia z agregatem prądotwórczym w stacji transformatorowej jest Dach ażurowy 
przejmujący obciążenie od samochodów do 3,5 tony a na rysunku o nr 01.1-ZT-Mała Architektura 
zaznaczono w tym miejscu obszar jako miejsca postojowe – żwirowe. Prosimy o podanie, które 
rozwiązanie przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 159. 
Pytanie 356: 
Drzwi D7a oraz D61 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki oraz A04-PW-NB Rzut poziom -
12,00 wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D7a oraz D61 został podany jako s=90, h=200 natomiast na 
rysunku nr A16-NB-PWW Toalety publiczne wymiar został podany jako 90/230. Prosimy o informację 
o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Wysokość drzwi do toalet należy przyjąć h=200 cm 
Pytanie 357: 
Drzwi D7a - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki zostały uwzględnione drzwi D7a, które 
prawdopodobnie są drzwiami wejściowymi reprezentacyjnymi do łazienki damskiej i męskiej w 
poziomie -12,00. W dokumencie Karta Pomieszczeń oraz na rysunku nr A4-PW-NB Rzut poziom -
12,00 brak takich informacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie. 
Odpowiedź: 
Drzwi do toalet należy przyjąć: D7a / 90x200 / ujęte w zestawieniu PW-A12 są drzwiami szklanymi, 
szkło trawione, i są drzwiami wewnętrznymi w toaletach męskiej i damskiej, oddzielającymi 
przestrzenie z umywalkami /przedsionki/.  Drzwiami wejściowymi reprezentacyjnymi do węzłów 
sanitarnych są drzwi D7, płycinowe, drewniane fornirowane – mahoń. 
Pytanie 358: 
Drzwi D19 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D19 
zostały podane jako s=125 natomiast na rysunku nr A5-PW-NB Rzut poziom -8,50 wymiar został 
podany jako 120. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Założono wymiar drzwi D19 zgodnie z zestawieniem stolarki 125x290, przy czym Zamawiający 
przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego zgodnego z przepisami. 
Pytanie 359: 



Drzwi D51 - Wg. dokumentu Karta Pomieszczeń brak informacji o odporności ogniowej drzwi D51. Na 
rysunkach projektu budowlanego, dokumencie koncepcji podziału stref oraz rysunku A12-PW-NB 
Zestawienie stolarki takie oznaczenie się pojawia. Prosimy o informację dotyczącą prawidłowości 
rozwiązania projektowanych drzwi. 
Odpowiedź: 
Zdaniem Zamawiającego Drzwi D51 są drzwiami szklanymi systemowymi o wymiarach 220x300, 
zgodnych z zestawieniem stolarki PW-NB rys.A12 (ściana SW-S/15A). Dopiero następne drzwi D35, 
powinny posiadać klasę odporności ogniowej wydzielając strefę w tym rejonie. Jednak Zamawiający 
informuje, że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami określonymi w PFU wraz 
z załącznikami, który będzie podstawą wykonania robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w 
projekcie wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę innych, własnych rozwiązań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej obiektów pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, zezwoleń, decyzji itp. W 
związku z powyższym w zaktualizowanym załączniku nr 4 do PFU „Karty pomieszczeń” przekazanym 
jako załącznik do pytania nr 160 w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 8 z dnia 25.09.2019 usunięte zostały 
wszystkie oznaczenia dotyczące odporności pożarowej wszystkich drzwi – Wykonawca winien ustalić 
wymagane parapety odporności pożarowej drzwi w projekcie wykonawczym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i przyjętymi rozwiązaniami, w tym – z przyjętym podziałem stref 
pożarowych. 
Pytanie 360: 
Drzwi D25 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki oraz dokumencie Karta Pomieszczeń brak 
informacji o dymoszczelności drzwi D25. Na rysunkach projektu budowlanego oraz wykonawczego 
takie oznaczenie się pojawia. Dodatkowo znajduje się informacja, iż są to drzwi wzdłuż budynku 
istniejącego, gdzie w koncepcji podziału stref pożarowych jest zasugerowane takie rozwiązanie. 
Prosimy o informację dotyczącą prawidłowości rozwiązania projektowanych drzwi. 
Odpowiedź: 
Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie wymagań pożarowych dla drzwi w projekcie 
wykonawczym. Patrz – odpowiedź na pytanie nr 359. 
Pytanie 361: 
Drzwi D30  - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D30 
został podany jako s=185 natomiast na rysunku nr A3-PW-NB Rzut poziom -16,90 wymiar został 
podany jako 180. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Założono wymiar drzwi D30 zgodnie z zestawieniem stolarki 185x200, przy czym Zamawiający 
przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego zgodnego z przepisami. 
Pytanie 362: 
Drzwi D43  - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki drzwi D43 zostały oznaczone jako dwie 
sztuki drzwi prawych, natomiast na rysunku A4-PW-NB Rzut poziom -12,00 zaprojektowano je jako 
prawe i lewe. Prosimy o informację poprawności przyjętego założenia. 
Odpowiedź: 
Drzwi D43 wykonać zgodnie z zapisem w zestawieniu stolarki 2 sztuki prawe. 
Pytanie 363: 
Drzwi D43 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki drzwi D43 zostały oznaczone jako dwie 
sztuki drzwi prawych, natomiast na rysunku A5-PW-NB Rzut poziom -8,50 zaprojektowano je jako 
prawe i lewe. Prosimy o informację poprawności przyjętego założenia. 
Odpowiedź: 
Drzwi D43 wykonać zgodnie z zapisem w zestawieniu stolarki 2 sztuki prawe. 
Zamawiający przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego zgodnego z przepisami. 



Pytanie 364: 
Drzwi D46a - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D46a 
zostały podane jako s=380 natomiast na rysunku nr A5-PW-NB Rzut poziom -8,50 wymiar został 
podany jako 365. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi D46 / D46a wykonać zgodnie z zapisem w zestawieniu stolarki, odpowiednio 380/350 i 
390x490, przy czym Zamawiający przypomina że przetarg na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego 
zgodnego z przepisami. 
Pytanie 365: 
Drzwi D45 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D45 
zostały podane jako s=265, h=260 natomiast na rysunku nr A3-PW-NB Rzut poziom -16,90 wymiar 
został podany jako 190/200. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi D45 zgodne z wymiarami  zestawienia 190x260 (światło przejścia) montowane są w otworze o 
s=280, czyli posiadają dwa nieruchome fragmenty stolarki po bokach. 
Pytanie 366: 
Drzwi D62 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D62 
zostały podane jako s=150, h=275, na rysunku nr A4-PW-NB Rzut poziom -12,00 wymiar został 
podany jako 150/350 natomiast na rysunku nr 2/1 Kład ściany SO_1 zaznaczone są wymiary s=160, 
h=275. Prosimy o informację o poprawności danych. 
Odpowiedź: 
Drzwi D62 zgodne z wymiarami z zestawienia stolarki 150x275 (światło przejścia), osadzone na 
module ściany szklanej 150 cm. 
Pytanie 367: 
Drzwi D64 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D64 
został podany jako h=580 natomiast na rysunku nr A4-PW-NB Rzut poziom -12,00 wymiar został 
podany jako 530. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi D64 zgodne z wymiarami zestawienia 400x580 (światło przejścia), osadzone na module ściany 
szklanej 150 cm. 
Pytanie 368: 
Drzwi D65 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki wymiar w świetle ościeżnicy drzwi D65 
zostały podane jako s=540, h=410 natomiast na rysunku nr A3-PW-NB Rzut poziom -16,90 wymiar 
został podany jako 410/540. Prosimy o informację o poprawności wymiarów. 
Odpowiedź: 
Drzwi D65 zgodne z wymiarami zestawienia stolarki 540x410. 
Pytanie 369: 
Drzwi Dz1 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki oraz dokumentu Karta Pomieszczeń brak 
informacji o sposobie malowania oraz o kolorze drzwi Dz1. Prosimy o doprecyzowanie informacji. 
Odpowiedź: 
Drzwi Dz1 nie występują w zestawieniu PW NB A12, są elementem zestawienia dla budynku 
zabytkowego PW TP Stary Bud A14. Malowane proszkowo, kolor RAL 9007. 
Pytanie 370: 
Drzwi Dz2 oraz Dz3 - Wg. rysunku A12-PW-NB Zestawienie stolarki oraz dokumentu Karta 
Pomieszczeń brak informacji o kolorze malowanych proszkowo drzwi Dz2 oraz Dz3. Prosimy o 
doprecyzowanie informacji. 
Odpowiedź: 
Drzwi Dz2 i Dz3 nie występują w zestawieniu PW NB A12, są elementem zestawienia dla budynku 
zabytkowego PW TP Stary Bud A14. Drzwi żaluzjowe, stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 
9007. 
Pytanie 371: 



Czy słupy są z betonu architektonicznego i czy podział po wysokości zgodny ze ścianami, czy inny? 
Odpowiedź: 
Tak słupy są z betonu architektonicznego. Podziały zgodnie z podstawową siatką modularna budynku, 
co zapewni pokrywanie się podziałów pionowych ścian z podziałami sufitów i posadzek. Przed 
przystąpieniem do wykonywania elementów żelbet ścian i słupów wykonywanych w betonie 
architektonicznym, należy przedstawić rysunki układu szalunków do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Pytanie 372: 
Czy ściany z betonu architektonicznego będą wykonywane z podziałem na sekcje np. 15-20m, jakie są 
wymagania co do dylatacji/spoiny pionowej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 371. 
Pytanie 373: 
Czy belki wspornikowe razem z wieńcem okalającym w sali szekspirowskiej również są z betonu 
architektonicznego, jakie podziały sekcji? 
Odpowiedź: 
Tak. W tym przypadku wieniec okalający i belki wykonać na gładko w całości powierzchni. Przed 
przystąpieniem do wykonywania elementów żelbet ścian i słupów wykonywanych w betonie 
architektonicznym należy przedstawić rysunki układu szalunków do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Pytanie 374: 
Czy nadbudowa (komin) nad zapadnią w osiach X05-X06/Y09-Y13 również z betonu 
architektonicznego? 
Odpowiedź: 
TAK. Przed przystąpieniem do wykonywania elementów żelbet ścian i słupów wykonywanych w 
betonie architektonicznym należy przedstawić rysunki układu szalunków do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Pytanie 375: 
Prosimy o wyjaśnienie czy plik o nazwie „załącznik nr 9B do SIWZ rozbicie ceny ofertowej wg ZZK z 
30.07” ma być wypełniony i załączony do oferty. 
Odpowiedź: 
Nie. Informacja o formie i terminie złożenia Rozbicia Cenowego Oferty, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 9b do SIWZ zawarta jest w Rozdziale XIX, punkt 3 ppkt 3 SIWZ.  
Pytanie 376: 
Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 144 i jej fragmentu: „Jednocześnie ZM informuje że w 
trakcie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na wycinkę nastąpiła zmiana ilości i gatunków drzew i 
krzewów do nasadzenia. W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany rysunek nr 2 „Projekt 
zagospodarowania terenu. Projekt zieleni” data opracowania: 09.2019, który zastępuje rysunek nr 2 
o tym samym tytule data opracowania: 07.2019 zawarty w załączniku nr 3.5.4 do PFU. Przekazany 
przez Zamawiającego rysunek nr 2 z datą opracowania: 09.2019 w zakresie nasadzeń zieleni niczym 
się nie różni od poprzedniego. Na czym zatem polega różnica i zmiana w zakresie ilości i gatunków 
drzew i krzewów do nasadzenia ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 216. 
Pytanie 377: 
Stolarka okienna w budynku zabytkowym, która według projektu nie podlega wymianie, nie będzie 
spełniała aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej. W jaki zatem sposób 
Zamawiający przewiduje dostosowanie parametrów stolarki podlegającej renowacji do aktualnie 
obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej? 
Odpowiedź: 
Zakres prac związanych ze stolarką okienną budynku zabytkowego zgodnie z odpowiedzią na pytanie 
nr 231. Nie przewiduje się dostosowania parametrów istniejącej stolarki okiennej do aktualnie 



obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej. Stolarka zabytkowa, 
nadająca się do renowacji, podlegająca ochronie konserwatorskiej nie podlega aktualnym wymogom 
co do norm cieplnych i izolacyjności termicznej, objęta jest odstępstwem i podlega  wytycznym 
konserwatorskim. 
Pytanie 378: 
Prosimy o podanie informacji czy oprócz ścian konstrukcyjnych o nr SC8, SC9, SC14, SC15, SC16, SC18, 
SC24 oraz słupów o nr S5a i S5b w budynku nowoprojektowanym zamawiający zakładał elementy z 
betonu architektonicznego. Jeśli tak to prosimy o podanie tych elementów oraz zakres ich 
występowania. 
Odpowiedź: 
Z betonu architektonicznego wykonane mają być wszelkie widoczne elementy konstrukcyjne, które 
stanowią jednocześnie element wykończeniowy wnętrz. Elementy niewidoczne, zakrywane panelami, 
ściany warstwowe, nie wymagają stosowania betonów architektonicznych. 
Pytanie 379: 
Zgodnie z dokumentem Karty Materiałowe brak informacji o klapach dymowych dla budynku 
nowoprojektowanego w lokalizacji na stropodachu na kominie scenicznym. Jest tylko adnotacja 
dotycząca budynku zabytkowego. Prosimy o uszczegółowienie i doprecyzowanie wybranego 
rozwiązania projektowego. 
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., w tym 
niezbędnych klap ppoż. 
Pytanie 380: 
Zgodnie z pkt. 6.4.1 PFU oraz §1 pkt 2 ust. 8 umowy, uzyskanie ewentualnej decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę lub uzyskanie nowej decyzji pozwolenia na budowę należy do obowiązków 
wykonawcy. Proszę o informację czy zamienne projekty budowlane będą mogły być wykonane przez 
architekta zatrudnionego przez wykonawcę, spełniającego wymogi SIWZ czy winien to być autor 
projektu budowlanego załączonego do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami punktu 1.1. PFU, w sytuacji gdyby, w trakcie opracowywania projektu 
wykonawczego, nastąpiła udokumentowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego konieczność wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, 
zamienny projekt budowlany powinien zostać opracowany przez projektanta zatrudnionego przez 
Wykonawcę, który to projektant, jako pełniący obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem 
Budowlanym będzie również obowiązany do kwalifikowania zmian pod względem istotności w 
rozumieniu Prawa Budowlanego.  
Pytanie 381: 
Prosimy o potwierdzenie, że termin 9 miesięcy od zawarcia umowy na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o którym mowa w §5 pkt 1 ust. 3 umowy nie obejmuje 
przypadku ewentualnego opracowania zamiennego projektu budowlanego i uzyskania zamiennej 
bądź nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczność wykonania takiego opracowania może 
pojawić się na takim etapie realizacji inwestycji, że nie będzie można dotrzymać obligatoryjnych 9 
miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o 
którym mowa w §5 pkt 1 ust. 3 umowy dotyczy dokumentacji wprost wymienionej  w § 1 ust. 6 pkt 1 
Umowy. 
Pytanie 382: 
Umowa § 6 ust 4 pkt 16  



Zgodnie z powyższym zapisem cena ofertowa zawiera w szczególności „(…) wszystkie inne koszty 
wynikające z PFU i innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych w Umowie oraz których 
poniesienia wymaga należyta realizacja Umowy” 
Prosimy o doprecyzowanie, jakie koszty rozumiane są przez inne koszty, których poniesienie wymaga 
należyta realizacja umowy. 
Odpowiedź: 
W prowadzonym postępowaniu przyjęto ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Z charakteru 
wynagrodzenia ryczałtowego wynika, że uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem 
robót określonych dokumentacją przetargową. Należy przyjąć, że ryczałt należy się w umówionej 
wysokości i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie może żądać jego podwyższenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ponadto, przetarg 
na wyłonienie Wykonawcy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obowiązkiem Wykonawcy 
jest wykonanie projektu wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót. 
Pytanie 383: 
Umowa § 11 ust 16  
Pytanie 384: 
Umowa § 1 ust 11  
Pytanie 385:    
Umowa § 2 ust 6 pkt 4 
Pytanie 386: 
a § 13 ust. 8  
Prosimy o modyfikację zapisu na następujący: 
Pytanie 387: 
Umowa § 16 ust. 9 pkt 2 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie sformułowania „bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu” . 
Pytanie 388: 
Umowa § 16 ust. 11 
Zgodnie z tym zapisem „Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  
Pytanie 389: 
Umowa § 2 ust. 4 pkt 33  
Pytanie 390: 
Umowa § 3 ust. 18 
Wnosimy o zmianę postanowienia na następujący: 
Pytanie 391: 
Umowa § 14 ust. 16 
Zgodnie z tym zapisem „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie  
 


