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TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

 ul. Nowy Świat 55 – 57 
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tel.: 32 230 67 18 / 32 232 11 01 

 

 

 

Dotyczy: ,,Dostosowanie siedziby Teatru Miejskiego w Gliwicach do 

wymogów bezpieczeństwa pożarowego” 

  

Odpowiedzi  na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.), w związku ze złożonymi 

zapytaniami  do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu 

Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1  

Przedstawione rozwiązanie oddymiania obu klatek schodowych wskazuje na zbyt 

małą ilość powietrza do napowietrzania. System nie będzie pracował prawidłowo. 

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie jest akceptowane przez Inwestora. 

Odpowiedz:  

Rozwiązanie jest zgodne z obowiązującą ekspertyzą techniczną - jest akceptowalne. 

 

Pytanie nr 2 

Klapy pożarowe na istniejących kanałach mają być z wyzwalaczem termicznym. 

W takim przypadku nie ma możliwości monitorowania i sterowani klap przez SSP. 

Czy instalacji SSP ma być pozbawiona funkcji monitorowania i sterowania? 

Odpowiedz:  

Tak, instalacja SSP ma być pozbawiona funkcji monitorowania i sterowania klapami 

pożarowymi ze względu na zastosowanie wyzwalacza termicznego. 

 

Pytanie nr 3  

Wizja lokalna nie była elementem obligatoryjnym potrzebnym do wyceny 

przedmiotu zamówienia. Przypominamy również, że to Inwestor w oparciu o 

rozporządzenie o zamówienia publiczne, ma obowiązek przedstawienia dokładnie 

przedmiotu zamówienia. Dlatego prosimy po raz kolejny o przedstawienie profili 

orkiestronu jak i sceny podlegające zabezpieczeniu ppoż. do klasy R60. Bez tej 

informacji nie jest możliwa wycena przedmiotowych pozycji.  

Odpowiedz:  

W orkiestronie należy zabezpieczyć następujące profile - słupy fi100, kratownice o 

wysokości ok. 40cm i długości ok. 7,5m i 3,5m oraz ceowniki 200x50mm. 

 

Pytanie nr 4 

Z uwagi na przedstawiony system zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dachu do 

R30 prosimy o przedstawienie wymiarów przekrojów elementów więźby. Bez tej 

informacji nie jest możliwa wycena przedmiotowych pozycji. 

      Odpowiedz:   

Dach wielospadowy: krokwie 12x14cm, słupy i płatwie 14x14cm.  

  

 



Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.), w imieniu 

zamawiającego informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

została zmodyfikowana w następujący sposób: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28-01-2019 r. do godz. 09:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 28-01-2019 r. o godz. 

10:00. 

 

 

Z poważaniem  

Grzegorz Krawczyk 


