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TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

 ul. Nowy Świat 55 – 57 

44-100 Gliwice 

tel.: 32 230 67 18 / 32 232 11 01 

 

Dotyczy: ,,Dostosowanie siedziby Teatru Miejskiego w Gliwicach do wymogów 

bezpieczeństwa pożarowego” 

  

Odpowiedz 2 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 

Prosimy o przedstawienie obliczeń doboru systemów oddymiania na klatkach KL3 i KL4. 

Odpowiedz  

Powierzchnia klatki schodowej nr 3 - 27,3m2       27,3 x 5% = 1,365m2 Dobrano dwie 

klapy o powierzchni czynnej oddymiania 0,7m2  - razem 1,4m2 Dla klatki nr 4 nie 

wykonywano obliczeń - zgodnie z ekspertyzą techniczną obiektu, klatkę należy oddymiać 

przez 3 istniejące otwory okienne - co stanowi jedyne możliwe rozwiązanie.   

Pytanie nr 2 

Skąd zasilić projektowane klapy pożarowe na istniejącym kanale wentylacyjnym w 

piwnicy i na II piętrze? 

Odpowiedz  

Należy zastosować klapy z mechanizmem uruchamianym samoczynnie po zadziałaniu 

zintegrowanego wyzwalacza termicznego.   

Pytanie nr 3 

Prosimy o wskazanie systemu zabezpieczającego kanał wentylacyjny płytami 

ogniochronnymi gr. 2x10mm do klasy odporności EI 30. 

Odpowiedz   

Pytanie nie do końca jest zrozumiałe. Ani na rysunkach ani w opisie nie ma 

zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych płytami ogniochronnymi 2x10mm do klasy 



odporności EI30. Jest jeden kanał do obudowania do klasy EI30 - grubość płyt 

ogniochronnych zależny od systemu wybranego przez wykonawcę.  

Pytanie nr 4 

Jaką klasę odporności ogniowej maja mieć klapy przeciwpożarowe na kanałach 

wentylacyjnych? 

Odpowiedz   

Należy dobrać klapy o odporności pożarowej EIS30  

Pytanie nr 5 

W celu wykonania zabezpieczenia konstrukcji orkiestronu do klasy oporności ogniowej EI 

i REI 60 prosimy o przedstawienie z czego owa konstrukcja jest wykonana. Czy jest to 

konstrukcja murowana czy stalowa? Jeżeli jest murowana to czy obudowa miałaby być w 

formie przed ścianek? Jeżeli stalowa to z jakich profili? 

Odpowiedz 

Ze względu na brak dodatkowej inwentaryzacji orkiestronu informujemy, że konstrukcja 

orkiestronu jest wykonana z elementów stalowych - rodzaj i wymiary profili wg wizji 

wykonawcy na miejscu budowy. (zał. zdjęcie)  

Pytanie nr 6 

Proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w opisie drzwi drewnianych d02 i d03 a 

mianowicie „ościeżnica opaskowa”. Czy ma to być ościeżnica obejmująca cała szerokość 

ściany z opaskami po obu stronach ściany? Czy ościeżnica stała zamontowana przy licu 

jednej ze stron ściany i z opaską po tej stronie ściany? 

Odpowiedz   

Drzwi d02 i d03 należy wykonać z ościeżnicą stałą zamontowaną w licu ściany korytarza i 

opaską po tej stronie ściany.  

Pytanie nr 7 

W opisie projektu budowlanego wspominana została centrala sterująca 

samozamykaczami GEZE na drzwiach pożarowych. W opisie projektu instalacji 

elektrycznej i SSP tej informacji już nie ma. Centrali brakuje też na schemacie SSP. Na 

schemacie SSP zostało wskazane bezpośrednie podpięcie samozamykaczy pod moduł 

pętlowy SSP. Prosimy o wyjaśnienie skąd i w jaki sposób mają być wysterowane 

samozamykacze oraz skąd mają być zasilone ewentualne centralki? 

Odpowiedz   

Samozamykacze należy podpiąć do systemu SSP. W oparciu o rozporządzenie o 

zamówieniach publicznych należy stosować samozamykacze dopuszczone do użytku na 

terenie Polski - sposób podłączenia samozamykaczy zgodnie z systemem producenta.  

Pytanie nr 8 



Proszę o weryfikacje zapisu z umowy §8 ust.5: " Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania nieodpłatnie robót gwarancyjnych w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia 

prac z zakresu napraw gwarancyjnych" - termin 24 godzinny jest nie do dotrzymania 

przy wielu pracach budowlanych chcąc zachować technologię robót - np. ponowne 

szpachlowanie z malowaniem. proponujemy zapis uwzględniający realne możliwości np.: 

" Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie robót gwarancyjnych w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym a także zgodnym z technologia naprawy licząc od 

momentu rozpoczęcia prac z zakresu napraw gwarancyjnych" 

Odpowiedz. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie robót gwarancyjnych na 

następujących zasadach:  

Naprawy gwarancyjne systemu SAP i windy dla niepełnosprawnych  

a. Reakcja na zgłoszenie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego;  

b. Usunięcie awarii nastąpi ostatecznie nie później niż w ciągu 48 godzin od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego;  

c. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 48 godzin Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia zamiennych urządzeń, umożliwiających sprawne 

działanie systemu;  

d. W przypadkach technicznie uzasadnionych terminy określone w punktach a – c 

mogą ulec przedłużeniu po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jednakże w terminie 

nie przekraczającym 14 dni.  

Wszelkie inne naprawy gwarancyjne  

a. Przystąpienie do usuwania awarii nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego;  

b. Ostateczny termin usunięcia awarii będzie nie dłuższy niż 21 dni od jej zgłoszenia 

przez Zamawiającego  

 

Zapytanie nr 9  

Prosimy o podanie profili do zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji sceny oraz 

dla jakiej temperatury krytycznej mają być one zabezpieczone przy odporności R60.  

Odpowiedz 

Rodzaje profili konstrukcji stalowej do wymierzenia w trakcie wizji lokalnej w obiekcie - 

temperaturę krytyczną należy określić po wykonaniu badań stali, z której wykonana jest 

konstrukcja. 

Zapytanie nr 10 

W projekcie budowlanym w pkt. Zakres prac ust. 10) jest napisane: "Zabezpieczenie 

konstrukcji dachu do odporności ogniowej R30 i drewnianego poszycia dachu od spodu do 

odporności RE30" - w tym celu zaproponowano lakier pęczniejący Expander FR lub 

równoważny. Jest o lakier, którego zastosowanie nie pozwoli nam uzyskać wymaganych 

parametrów odporności ogniowej R lub RE. Zastosowanie tego lakieru lub równoważnego 

na drewnie pozwoli uzyskać tylko klasę stopnia rozprzestrzeniania ognia czyli np. trudno 

zapalność. Wobec powyższego wnosimy o wskazanie systemu lakierów który na 



podstawie dokumentów formalnych pozwoli uzyskać wymagane klasy R i RE lub 

weryfikację wymaganego stopnia zabezpieczenia np. zamiast RE i R np. trudnozapalność. 

Odpowiedz  

Lakier EXPANDER-FR można zastąpić farbą ogniochronną PROMADUR.  

Zapytanie nr 11 

- Przedmiar robót „Teatr - kabina oświetleniowa” w poz. 28 wskazano, że do 

wykonawcy należy dostarczenie materiałów do wykonania zabudowy meblowej wraz 

z szafkami podblatowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej ( 

płyty meblowe, zawiasy, drzwiczki, uchwyty, itp.), długość zabudowy 10mb szer. 60cm 

wys. 75cm, a wykonanie po stronie zamawiającego. Zgodnie z pismem z dn. 

15.01.2019 r odpowiedź nr 10 i 11 stanowisko operatorskie ma być wykonane wg 

dokumentacji zad. 2 cz. 1 rysunek E-1. Prosimy o potwierdzenie, że do Wykonawcy 

należy dostawa i montaż zabudowy meblowej stanowiska operatorskiego wg 

dokumentacji zad. 2 cz. 1 rysunek E-1, czyli długość zabudowy 4,56 m i szerokość 1 m z 

podestem, pułką dla komputera.  

Odpowiedz  

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma w zakresie robót dostawę i montaż 

stanowiska operatorów wg dokumentacji zad. 2 cz. 1 rysunek E -1 – długość zabudowy 

4,56 m i szerokość 1 m. 

Pytanie nr 12 

- zgodnie z pismem z dnia 15.01.2019 r odp. Nr 9, Zamawiający wyjaśnił, że 

dostarczenie krzeseł na widownię jest po jego stronie.  W opisie projektu wskazano, iż 

należy zwiększyć ilość  z 462 miejsc do 508 miejsc, czyli o 46 sztuk. W przedmiarze 

 „Teatr - kabina oświetleniowa” w poz. 25 jest: Zakup i montaż krzesełek na widowni 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej – szt. 23.  Prosimy o 

sprecyzowanie czy Wykonawca ma uwzględnić tylko i wyłącznie montaż krzesełek 

dostarczonych przez Zamawiającego w ilości 46 szt. czy też po stronie zamawiającego 

jest również montaż tych krzeseł.  

Odpowiedz 

Zamawiający dostarczy krzesła natomiast wykonawca zobowiązany jest do ich montażu. 

 

 

Zamawiający informuje  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: 

W załączniku nr 4 (wzór umowy) w §8 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie robót gwarancyjnych:  

 1) Naprawy gwarancyjne systemu SAP i windy dla niepełnosprawnych  



a) Reakcja na zgłoszenie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego;  

b) Usunięcie awarii nastąpi ostatecznie nie później niż w ciągu 48 godzin od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego;  

c) W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 48 godzin 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamiennych urządzeń, 

umożliwiających sprawne działanie systemu;  

d) W przypadkach technicznie uzasadnionych terminy określone w punktach a 

– c mogą ulec przedłużeniu po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jednakże 

w terminie nie przekraczającym 14 dni.  

2) Wszelkie inne naprawy gwarancyjne  

a) Przystąpienie do usuwania awarii nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego;  

b) Ostateczny termin usunięcia awarii będzie nie dłuższy niż 21 dni od jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

Pozostałe informacje: 

Zamawiający informuje iż, termin składania ofert i otwarcia pozostaje bez zmian.  

 

 

Z poważaniem  

Grzegorz Krawczyk 

 

 



 


