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Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

TREŚĆ  ZAPYTAŃ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE  ZAPISÓW 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną 
pn. „Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku  Teatru im. J. 
Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim –ETAP IV”. 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2 i pkt. 4b)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164z póź.zm), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawców,  w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

PYTANIE  1 
Zamawiający w treści SIWZ wielokrotnie powołuje się na STWIOR i załącznik nr, 1 jako dokumenty stanowiące            
o  przedmiocie zamówienia, a zwłaszcza zakresie robót do wykonania. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający może na stronie internetowej uzupełnić dokumentację techniczną o w/w dokumenty? 
W ocenie oferenta zwłaszcza STWIOR jest niezbędna do prawidłowej wyceny. 
Zamawiający powinien uwzględnić żądanie i umożliwić w czasie zapoznanie się z jej treścią – termin składania 
ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

PYTANIE  2 
W nowej toalecie dla niepełnosprawnych (wejście z Foyer/Mała Scena) występują drzwi D35. Brak w zestawieniu 
stolarki opublikowanego PT 
  Pytanie: 
Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny? Czy ze względu na historyczne charakter (Scena Byrskich) należy 
przewidzieć drzwi zdobione  takie jak pozostałe w Foyer? 

 
ODPOWIEDŹ: 

 Drzwi z małej sceny do przedsionka zostały zaprojektowane i pokazane na rysunku 20 w dokumentacji projektowej 
z 2009 r. ( Ze względu na historyczny charakter należy przewidzieć drzwi zrobione jak pozostałe w Foyer. ) Drzwi 
z przedsionka do sanitariatu należy wykonać w sposób analogiczny jak drzwi do sanitariatów ( damskiego i 
męskiego ) zlokalizowanego na parterze. 
 

 
 



PYTANIE  3 
Zakres robót w przedmiarze roboty budowlane w poz.80 uwzględnia demontaż lustra ze ściany w Foyer. Lustro 
mocowane metodą klejenia. Demontaż nie wykonalny.  
 Pytanie: 
Czy w wycenie należy przyjąć demontaż demolacyjny? Jeżeli tak prosimy o wskazanie sposobu wykończenia 
ściany po demontażu lustra. 

ODPOWIEDŹ: 

 Można przyjąć „demontaż demolacyjny” lustra. Docelowo ściana będzie wyłożona nowym lustrem. 
 
PYTANIE  4 
Z treści SIWZ wynika, że cyt. „Wybór foteli i innego wyposażenia dokonuje Zamawiający po przedstawieniu ofert 
przez Wykonawcę”  
Pytanie: 
Na jakim etapie postępowania należy przedstawić oferty? Przyszły Wykonawca nie może być narażony na wybór 
Zamawiającego elementu droższego od ceny elementu z oferty. Wnosimy o wskazanie nazwy, producenta lub 
itp. Rozeznanie rynkowe wskazuje na bardzo dużą rozbieżność w cenach foteli w związku, z czym na podstawie 
opisu projektowego nie można dokonać uczciwej wyceny. 
Czy do wyceny należy przyjąć fotele z fotografii zamieszczonej w projekcie, jako te, które Zamawiający uzna za 
wybrane i właściwe? 
Czy np. Zamawiający dopuści do wbudowanie fotele firmy PROSTAR w wersji jak poniżej? 
Fotel Astra I  
Tapicerka o ścieralności 100 000 Martindal’e Trevira CS; 
Siedzisko i oparcie pianki wylewane w formach z wewnętrznym stelażem; 
Podłokietniki, osłony oparcia (1/3 powierzchni oparcia);wykonane z drewna liściastego; 
Elementy drewniane w kolorze naturalnym, bez wybarwienia; 
Siedzisko składane grawitacyjnie; 
Konstrukcja metalowa przykręcana do podłoża, wykonana pod zestaw kilku foteli wykonana według rozwiązań 
firmy Prostar; 
Konstrukcja malowana proszkowo.  



 
 
 
lub 
Fotel Astra II 
Tapicerka o ścieralności 100 000 Martindal’e Trevira CS; 
Siedzisko i oparcie pianki wylewane w formach z wewnętrznym stelażem; 
Podłokietniki, osłony oparcia (3/4 powierzchni oparcia);wykonane z drewna liściastego; 
Elementy drewniane w kolorze naturalnym, bez wybarwienia; 
Siedzisko składane grawitacyjnie; 
Konstrukcja metalowa przykręcana do podłoża, wykonana pod zestaw kilku foteli wykonana według 
rozwiązań firmy Prostar; 
Konstrukcja malowana proszkowo.  



 
 
Numeracja foteli w formie haftu  
Numeracja rzędów w formie blaszki numeracyjnej 

 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający dopuszcza możliwość montażu foteli tak jak w projekcie  
PYTANIE  5 

W poz.117 przedmiaru przy wymianie foteli należy wykonać: cyt. .”wszystkie pozostałe prace związane z wymianą 
siedzisk” 
Pytanie: 
Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Czy wymianę uszkodzonej wykładziny podłogowej również? Jeżeli tak, 
prosimy o wskazanie parametrów wykładziny i określenie rzeczowego zakresu „wszystkich pozostałych prac 
związanych z wymianą siedzisk” 

 

ODPOWIEDŹ: 

 Jeżeli przy wymianie siedzisk nastąpi uszkodzenie wykładziny dywanowej, należy ją uzupełnić w miejscach 
uszkodzenia na taką samą. 
PYTANIE  6 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami patrz- Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002 r., § 296 pkt.1 i 3 schody o występujących 
wysokościach powinny zostać wyposażone w balustrady 
Pytanie: 
Czy w wycenie należy przyjąć balustrady? Jeżeli tak, prosimy o rysunek szczegółowy detali i uzupełnienie 
przedmiaru. 
 
 

 



ODPOWIEDŹ: 

 
Sprawa wymagalności zastosowania balustrady nie jest jednoznaczna.  
Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych (…) stosuje się przy projektowaniu i realizacji budowy, 
przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów. W przypadku wymienionej na wstępie inwestycji mamy 
do czynienia z remontem czterech biegów schodów zewnętrznych z czego jeden stanowią schody terenowe. 
Przebudowie podlegają jedynie schody zlokalizowane przy wejściu dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się 
poza budynkiem, nie stanowią wejścia ani wyjścia ewakuacyjnego z budynku, mają charakter techniczno – 
gospodarczy oraz kompozycyjny ( ozdobny ).  
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 

 Z upoważnienia  
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego 

Anna Jankowska 
/ podpis w oryginale/ 

 


