Treść pytania

Treść odpowiedzi

Tabela elementów scalonych ma być wykonana
W pkt 13.2 oraz 13.3 SIWZ jest mowa o Tabeli Elementów Scalonych, której wzór jest zamieszczony w
przez Wykonawcę w sposób umżliwiający
Formularzu Oferty. Tymczasem w Formularzu oferty nie ma Tabeli Elementów Scalonych, a cała wycena
prowadzenie rozliczeń budowy .
podana jest wartością ryczałtową. Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu Tabeli Elementów Scalonych lub
wskazanie miejsca gdzie znajdziemy wzór Tabeli.
Czy Zamawiający nie dysponuje przedmiarami do dokumentacji. Jeśli tak prosimy o ich zamieszczenie.
dotyczy pkt. 11.14.3SIWZ - prosimy o potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą trzech foteli
połaczonych ze sobą
prosimy o wyjasnienie co Zamawiający rozumie przez określeie "próbka" zawarte w pkt. 11.14.3
Czy fotele mają być dostarczone w to samo miejsce co oferta, tj. do sekretariatu Teatru Powszechnego w
Łodzi, ul.Legionów 21, 91-069 Łódź?

Przedmiar nie będzie zamieszczony
Tak należy złożyć wraz z ofertą trzy fotele
połaczone ze sobą w sposób trwały
Trzy fotele połaczone ze sobą w sposób trwały

Tak

Zgodnie z pkt.11.14.3 SIWZ Zamawiający określił trzy fotele połączone ze sobą (próbkę), jakie
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako jeden z elementów oferty, jednakże w dokumentacji
projektowej występują rozbieżności w wymaganiach dotyczący tego jakie parametry posiadać pownien
fotel.W załączniku do SIWZ o nazwie zał.1_2 - opis fotela (dokument formatu WORD) Zamawiający
Zamawiajacy przewiduje przedłużenie składania
określa wymogi dotyczące fotela przedstawiając m.in na rysunkach 1 i 2 jego bryły. Z kolei w pliku o
nazwie AO8 PRZEKRÓJ - A-A 1820x594 widoczny jest fotel o zupełnie innej bryle. Dodatkowo w pliku ofert. Fotel należy dostarczyć zgodnie z opisem z
załacznika nr 1_2 do SIWZ - opis fotela
PDF o nazwie pw-opis techniczny na str. 34 - 36 opisane sa fotele,których wymiary ( głębokość po
złożeniu, wysokość) nogi fotela, materiał tapicerski, podłokietniki fotela oraz ogólny wygląd różnią się od
opisu określonego w pliku o nazwie zał. 1_2 - ops fotela. W związku z powyższymzwracamy się z prośba
o wyjaśnienie, który z dokumentów należy traktować jako wiążący, gdyż rozbieżności te uniemożliwiają
wykonanie próbki, o której mowa w pkt.11.14.3 SIWZ, a tym samym skompletowania w pełni
oferty.Jednocześnie zwracamy sie z prośba o przesunięcie ( wydłużenie )termin składania ofert, gdyż bez
odpowiedzi Zamawiającego produkcja próbki jest niemożliwa.

W załączniku do SIWZ onazwe zał. 1_2 - opis fotela określono wymogi co do materiału tapicerskiego
foteli: " Fotel w całości tapicerowany tkaniną o składzie 100% Poliester Trevira CS o gramaturze 365
g/m, ścieralności min.70.000 cykli Martindale a". Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiazanie lepsze
tak, dopuszcza
zastosowanie tapicerki wykonanej w 100% z Poliestru Trevira CS, której gramatura będzie wynosiła 470
g/mb, a odporność na ścieranie będzie wyższa niż projektowa, bo będzie wynosić min. 100 000 cykli w
skali Martindale, przez co tapicerka ta będzie bardziej wytrzymała?
W załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela postawiono wymóg aby dwa pierwsze rzędy foteli
chowały się w skrzyniach podposadzkowych. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiego
rozwiązania?

Nie

W załączniu do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela postawiono wymóg aby dwa pierwsze rzędy foteli
Tak
chowały siew skrzyniach podposadzkowych. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie w
dwóch pierwszych rzędach foteli demontowanych w zestawach 3 lub 4 osobowych?
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w fotelu uchylnego oparcia, którego matalowy szkielet z rury
stalowej, rozciągniętych taśm oraz wsporników profilujących wykonanych z blachy, a także
płaskowników, zatopiony jest w wylewanej trudnopalnej piance poliuretanowej?
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w fotelu siedziska, którego konstrukcja wykonanna jest z
metalowego szkieletu z rury stalowej, rozciągniętych taśm stalowych oraz obciążnika stalowego; a
metalowy stelaż jest w wylewanej trudnopalnej piance poliuretanowej?

Dopuszcza

Dopuszcza

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie lepsze zasatosowanie w fotelu pianek siedziska i oparcia o
gęstości większej niż określono to w załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela, tj. o gęstości ok.. Dopuszcza
55÷60 kg/m³, które to są twardsze i bardziej odporne na odkształcenia?

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w fotelu nóg o innej konstrukcji niż określona w załączniku do
SIWZ o nazwie zał. 1_2 -opis fotela, np. nogi wykonane z MDF - u, obłożonego trudnopalną gąbką,
zamknięta w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, których stopy wykonane są ze stali i które to po
Dopuszcza
przeprowadzeniu badań wytrzymałościowych wg normy PN - EN 12727:2004 uzyskują pozytywną ocenę,
a tym samym cały fotel jest oceniany po przeprowadzeniu badań na 4 ( najwyższym) poziomie intensywnym.
Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie fotela, którego głębokość po złożeniu będzie
wynosiła 35 cm, a oparcie będzie posiadać mechanizm umożliwuający jego odchylenie do tyłu pod
Dopuszcza
wpływem nacisku pleców użytkownika o 10 cm, gwarantując przy tym wysoki komfort siedzenia i
jednoczesne spełnienie określonych prawem wymogów w zakresie przejść przeciwpożarowych?
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie fotela, którego wysokość będzie wynowiła ok.. 920 mm, nie
pogarszając przy tym widoczności, a podnosząc komfort siedzenia poprzez zapewnienie dla pleców Dopuszcza
wyższego oparcia.
Prośba o udostępnienie przedmiarów robót jako elementu pomocniczego do sporządzenia wyceny
przedmiotowego zamówienia.

Przedmiar nie będzie zamieszczony

Prosimy o przekazanie dokumentacji w zakresie wymagań i zabezpieczeń p.poż dla elementów budynku

Wymagania w zakresie PPOZ okreslono w
dokumentacji projektowej.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt będzie w całości przekazany wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy oraz, że na terenie inwestycji nie będą przebywać żadne osoby.

Tak

Prosimy o przekazanie ekspertyz technicznych wszystkich budynków teatru do remontu

Przewidziana do udostępnienia dokumentacja
przetargowa została przekazana

Prosimy o przekazanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny kamienicy sąsiadującej od
wschodu z budynkami teatru.

Przewidziana do udostępnienia dokumentacja
przetargowa została przekazana

Prosimy o określenie zakresu prac fundamentowych do wykonania w obrębie bud. D / osie A-B (pkt. 5.1
a)11.Bud. E – czy przewidziane są tam jakiekolwiek prace do wykonania (również odświeżenie elewacji,
jak dla pozostałych budynków)? Prosimy o określenie zakresu do wyceny
Prosimy o weryfikację grubości warstwy tynku mineralnego gruboziarnistego, nakładany mechanicznie,
niezacierany – w opisie podano 4cm?
Prosimy o przekazanie dokumentacji stanu obecnego a szczególności: inwentaryzacji wysokościowej
poziomów istniejących posadzek, inwentaryzacji wysokościowej poziomu posadowienia fundamentów

Wg siwz

4 mm
Przewidziana do udostępnienia dokumentacja
przetargowa została przekazana

Jaki zakres inwentaryzacji uszkodzeń i zarysowań obiektu sąsiedniego należy ująć w wycenie? Czy tylko
ściany sąsiadujące, czy więcej? (pkt. 2). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do
wszystkich budynków sąsiednich celem wykonania inwentaryzacji.

Zakres inwentaryzacji uszkodzeń i zarysowań
obiektu sąsiedniego wg oceny wykonawcy.
Zamawiający nie zapewnia dostępu do budynków
sąsiednich

Prosimy o wskazanie co należy wycenić w ramach monitoringu geodezyjnego osiadania budynku i przez
jaki okres monitoring ma być prowadzony? (pkt. 3)

Wg uznania wykonawcy w celu bezpiecznego
prowadzenia robót

Prosimy o wskazanie terenu na organizację zaplecza placu budowy? (pkt. 4)

Przekazany teren obiektu zgodnie z Planem
zagospodarowania terenu

Prosimy o wskazanie zakresu wymiany starych tynków. Czy skuwamy wszystkie tynki na starych
ścianach i wykonujemy nowe?

Prosimy o wskazanie zakresu prac ziemnych w piwnicach, bo na podstawie przedstawionej dokumentacji
nie można tego określić.

Zgodnie z SIWZ

Zakres prac niezbedny do wykonan minowania
fundamentów wg przyjętej przez wykonawce
technologii
Zgodnie z SIWZ

Gdzie są przewidziane instalacje do pozostawienia (c.o, woda lodowa, tryskaczowa)?

Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wentylacyjne do demontażu i renowacji zapewnią
spełnienie obowiązujących przepisów? Co z gwarancją na te urządzenia?

Urządzenia po demontażu i renowacji muszą
spełnić zapewnienie obowiązujących przepisów.
Gwarancja na wymienione elementy - 2lata

Prosimy o wskazanie miejsca składowania elementów, urządzeń z demontażu?

Wg uznania Wykonawcy

Zgłaszamy wątpliwość odnośnie możliwości funkcjonowania małej sceny w kontekście przewidzianych
prac ingerujących w instalacje, a w szczególności instalacje p.poż. Prosimy o informację, jakie czynności
należy ująć w wycenie w związku z tymi utrudnieniami.

Mała scena będzie wyłaczona z uzytkowania
podczas trwania robót budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, że dostawy/ transporty do funkcjonującego Teatru w zakresie małej sceny
odbywać się będą niezależnym od budowy wjazdem.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni media do celów budowy (woda, energia elektryczna,
ciepło itp.).

Tak, lub wykonawca wyznaczy taki wjaz w
ramach przejetegp placu budowy.
Zamawiający zapewni punkty poboru ,
wykonawca wykona na własny koszt podłaczenia
placu budowy i opomiarowanie zuzycia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni moc elektryczną na poziomie ok. 100kW.

Zamawijacy zapewni moc 90kW

Prosimy o wskazanie szczególnych wymagań odnośnie godzin pracy, konkretnych dni pracy oraz
technologii prac z uwagi na hałas, drgania itp.

Zgodnie z zasadami obowiązujacymi w Miescie ,
zamawiający nie nakłada żadnych ograniczeń

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni zgodę na wejście na tereny sąsiadujące z budynkiem C Zamawiający nie zapewni zgody na wejście na
tereny sąsiadujące z budynkiem.
(np. działki 3/5 i 9/12).
Prosimy o wskazanie zakresu elementów wyposażenia, które należy wycenić do demontażu oraz
jednoznaczne wskazanie elementów do ponownego wbudowania.

Zgodnie z dokumentacją

Prośba o wskazanie materiału do wykończenia posadzki w następujących pomieszczeniach: -1.01, -1.03, - na etape ralizacji po przedstawieniu przez
1.04, -1.09, -1.19, -1.20; 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17; 1.18, 1.19, 1.20, 1.27; 2.08, wykonawcę próbników materiałowych
2.12, 2.16, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.31, 2.33; 3.02, 3.06, 3.07, 3.10.

Prosimy o wskazanie istotnych parametrów w zakresie wykończenia posadzek oraz kolorystyki płytek do
pomieszczeń gospodarczych i technicznych.

Prosimy o wskazanie kolorystyki wykładzin dywanowych i PCV w poszczególnych pomieszczeniach.

Zgodnie z SIWZ
Do ustalenia na etapie realizacji po
przedstawieniu próbników.

Prosimy o informację w jakim zakresie należy wycenić okładziny ścienne w pomieszczeniach
gospodarczych. Czy okładziny mają być wykonane o pełnej wysokości pomieszczeń, czy tylko w formie
cokołu o wys. Np. 10 cm?

Malowanie i cokoły do 10cm

Prosimy o potwierdzenie, że płytki ścienne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych mają być
wykonane do poziomu sufitu podwieszanego lub wskazanie innych wymagań?

Do sufitu podwieszonego

Zwracamy uwagę na różne faktury ścian w związku z uzupełnieniami częściowymi tynków. (np. po
wykuciach instalacji). Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wszędzie tam gładzi gipsowych.

Tak

Prosimy o określenie zakresu tynków renowacyjnych w piwnicach.

Zgodnie z SIWZ

Prośba o potwierdzenie, że sufity podwieszane z płyt g-k należy wykonać w pokojach gościnnych i
łazienkach.

Zgodnie z SIWZ

Prośba o szczegółowe określenie, co ma obejmować przegląd opierzeń i parapetów na istniejących
elewacjach.

Zgodnie z SIWZ

Czy odtworzenie istniejącej elewacji w zakresie termomodernizacji obejmować ma ponowne położenie
tynku mineralnego w istniejącym kolorze, czy tylko malowanie istniejącego tynku?Prosimy o precyzyjne
określenie zakresu.

Zgodnie z SIWZ

Prośba o podanie koloru istniejącej elewacji.
Wg pkt.13.2 SIWZ Cena winna być wyliczona przez Wykonawcę w tabeli elementów scalonych
sporządzonej według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym i podana w pkt. 5 Formularza
ofertowego. Prosimy o uzupełnienie załącznika i przesłanie wzoru tabeli elementów scalonych.

Okreslone zostanie na podstawie
przedstawionego próbnika wykonawcy
Tabela elementów scalonych ma być wykonana
przez Wykonawcę w sposób umżliwiający
prowadzenie rozliczeń budowy .

Czy w zakresie wyceny należy ująć wyposażenie w meble biurowe, meble w pokojach gościnnych, meble
w zabudowie, wyposażenie sanitariatów- pojemniki na mydło, papier, kosze itp. Jeśli tak, prosimy o
przesłanie specyfikacj zawierającej ilości oraz podanie istotnych parametrów.

Wyposazenie wskazane w pytaniu po za
zakresem

Zwracamy uwagę na dodatkowe koszty związane z wymaganą wydłużoną gwarancją (min. 60 miesięczną) To nie jest pytanie
.
Zwracamy uwagę na duże koszty serwisów zainstalowanych urządzeń w związku z oczekiwaniem serwisu To nie jest pytanie
co najmniej raz na kwartał.
Prosimy o przekazanie załącznika nr 8 wymienionego w SIWZ, który wskazuje urządzenia podlegające
serwisowi.

Załącznik nr 8 nie służy wskazaniu urządzeń
podlegajacych serwisowi

Prosimy o rozważenie gwarancji na urządzenia zgodnie z gwarancją producentów.

Nie - gwarancja na urzadzenia zgodnie z ofertą
przetargową

Zwracamy uwagę na nierealny czas na usunięcia usterek - do 4 dni roboczych w przypadku w odniesieniu Zgoda na zmianę zapisu - 4dni
do instalacji wymagających sprowadzenia części (np. instalacji elektroakustycznych i Digital Signage).
Prosimy o dodanie w umowie zapisu 4 dni lub innego uzgodnionego pomiędzy stronami.
Zwracamy uwagę na niemożliwość przekazania niektórych licencji na oprogramowanie systemów (np.
SAP).

To nie jest pytanie

Prosimy o udostępnienie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla robót sanitarnych, na które to
powołują się opisy techniczne poszczególnych instalacji sanitarnych (wentylacja, C.O./C.T., wod-kan,
instalacja tryskaczowa i hydrantowa).

Brak zgody

Zgodnie z opisem technicznym instalacji tryskaczowej i hydrantowej, część rurociągów ma zostać
Należy oszacować koszt ryczałtowy wg uznania
zdemontowana i po weryfikacji stanu technicznego ponownie zamontowana. Prosimy o informację jak
Zamawiający przewiduje rozliczenie w przypadku, gdy stan techniczny elementów istniejącej instalacji nie wykonawcy.
pozwoli na ponowne jej zamontowanie.
W celu dokonania i weryfikacji obmiarów robót prosimy o przesłanie rysunków w formacie dwg.

Brak zgody

W związku z tym, iż: „Zamawiający przewiduje wykorzystanie części istniejących urządzeń
wentylacyjnych, a urządzenia te w ramach zamówienia musza być poddane kompletnemu przeglądowi i
remontowi z wymianą wszystkich części eksploatacyjnych na nowe”, prosimy o podanie producentów i
typów urządzeń które należy poddać przeglądowi/remontowi.
W opisie technicznym instalacji wentylacji podano informacje, że automatyka pracy central
wentylacyjnych oraz dobór elementów tłumiących, spełniających wymagania akustyczne zostanie podana
na etapie projektu wykonawczego. Prosimy o potwierdzenie, że projekty wykonawcze są po stronie
Zamawiającego.
W związku z brakiem dokumentacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych prosimy o przedłużenie
terminu zadawania pytań.
Prosimy o udostępnienie kosztorysów inwestorskich, ewentualnie przedmiarów zakresu zamówienia.

Należy oszacować koszt i zakres wg uznania
wykonawcy. Producentów i typy urządzeń które
należy poddać przeglądowi/remontowi zgodnie z
SIWZ i do zweryfikowania w czasie wizji
lokalnej.

Projekt wykonawczy został przekazany

Nie wyrażamy zgody.
Kosztorysy i przedmiary nie będą dostępnione

Zgodnie z zapisami Umowy wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów gwarancyjnych
Przeglądy zgodnie z wymogami dostawcy
kwartalnie. Jest to częstotliwość wyższa niż wymagana przez większość producentów urządzeń. Prosimy o urzadzenia
skorygowanie zapisu.
Tak -przebudowa należy do wykonawcy. Stacja
abonencka należy do inwestora. Projekt należy
Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa należących do PGE instalacji w stacji transformatorowej należy wykonać i uzgodnić z PGE zgodnie z zapisami
do Wykonawcy i przekazanie, uzgodnionego z PGE projektu.
SIWZ.

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania placu budowy w trakcie przebudowy stacji transformatorowej.

Z zasilania rezerwowego z rozdzielni NN w
piwnicy

Z uwagi na konieczność odłączenia istniejących instalacji Małej Sceny (m.in. sterowanie oświetleniem
oraz instalacji bezpieczeństwa – oświetlenie awaryjne i SAP), a następnie połączenie z projektowanymi
instalacjami prosimy o potwierdzenie że Mała Scena w trakcie budowy będzie wyłączona z użytkowania.

Mała Scena będzie wyłączona z użytkowania

Prosimy o potwierdzenie, że ingerencja Wykonawcy w istniejące instalacje Małej Sceny nie powoduje
naruszenia zobowiązań gwarancyjnych ich wykonawców.

Wszystkie urządzenia w Malej Scenie są po
gwarancji

Zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji regulacji,
oprogramowania i uruchomienia systemu Digital Signage wyłączonego z zakresu dostawy. Prosimy o
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wykonania instalacji.
Dokumentu Opis przedmiotu zamówienia poprzez:
Wykreślenie z całego dokumentu postanowienia z poszczególnych rozdziałów opisujących poszczególne
elementy robót, a dotyczącego konieczności aby poszczególne elementy prac
„odpowiadały aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa i normom”
lub wprowadzenie w związku z takim postanowieniem w OPZ przesłanki do zmiany umowy w brzmieniu
następującym:
„W przypadku stwierdzenia konieczności doprowadzenia do zgodności wykonywanego przedmiotu
zamówienia z warunkami technicznymi i Polskim Normami wymaganymi na etapie oddawania do
użytkowania (o której mowa w Opisie przedmiotu Zamówienia), Wykonawcy będzie przysługiwać
prawo do zmiany terminu wykonania umowy i zmiany wynagrodzenia, w tym jego podwyższenia,
jeżeli takie dostosowanie będzie wpływać na koszt i czas ukończenia prac.

Wykonawca wykona insytalacje wraz z
osprzętem bez dostawy urządzeń końcowych

brak zgody na zmiany

Do postanowień wzoru umowy :W § 4 Roboty budowlane – zasady ogólne Wykonawca wnosi o nadanie
następującego brzmienia ust. 1:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w
pozwoleniu na budowę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach
przekazanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej przestrzegając zasad Dobrej
Praktyki Budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
brak zgody na zmiany

Do postanowień wzoru umowy: W § 20 Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie
Robót Budowlanych Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia:
ust. 3:
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad
Brak zgody
w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy z uwzględnieniem możliwości technicznych i
technologicznych usunięcia Wady, nie krótszym niż 14 dni roboczych od daty sporządzenia Protokołu
Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole
Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.
Do postanowień wzoru umowy:W § 24 Licencje/sublicencje dla oprogramowania, Gwarancja i Serwis dla
oprogramowania i urządzeń z nim związanych
Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia:

nie wyrażamy zgody

- 250,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 24 lit. b za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż 0,02 % wartości wynagrodzenia odpowiadającego wartości elementu robót, w
której stwierdzono błąd lub usterkę
Ust. 2 zdanie pierwsze: W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w
ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do Brak zgody
określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione.
W związku dużym prawdopodobieństwem prowadzenia prac polegających na cięciu korygującym drzewa
kasztanowiec biały rosnącego przed budynkiem teatru w czasie trwania okresu lęgowego ptaków (między 1 marca powyższy obowiązek po stronie wykonawcy.
Obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie
a 15 października), prosimy o określenie odpowiedzialności za zapewnienie konsultacji ze specjalistą
konsultacji ze specjalistą ornitologiem.
ornitologiem przed wykonaniem cięcia.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót osobników i siedlisk
gatunków chronionych zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015/1651 j.t.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do
gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane
nie obciążają Wykonawcy.

powyższy obowiązek jest po stronie Wykonawcy i jest
on zobowiązny pełnic nadzór przyrodniczy oraz
uzyskać wymagane w tym zakresie decyzje oraz
ponieść wynikające stąd koszty.

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowywana stacja transformatorowa jest stacją abonencką, wyłącznie na
potrzeby teatru.

przebudowywana stacja transformatorowa jest stacją
abonencką, wyłącznie na potrzeby teatru.

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania Sn tymczasowej stacji transformatorowej niezbędnej dla zasilania placu
budowy w czasie przebudowy istniejącej stacji transformatorowej. Zwracamy uwagę na dodatkowe koszty
związane z ustawieniem stacji trafo.

ZASILANIE PLACU BUDOWY Z ISTNIEJĄCEGO
NN( 90kW)

Zwracamy uwagę na konieczność utylizacji istniejących izotopowych czujek p.poż. . Prosimy o wskazanie ilości
czujek do demontażu i utylizacji.
Wykonawca przyjmie szacunkowy koszt utylizacji.
Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie znajdują się żadne elementy z azbestu lub wskazanie tych elementów
do demontażu i utylizacji.
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w DWG

Inwestor nie ma potwierdzonych informacji o
występowaniu substancji szkodliwych w obiekcie np..
Azbestu.
Dokumentacja dostępna w wersji Pdf

W nawiązaniu do wizji na obiekcie oraz braku możliwości oceny jednoznacznej zakresu prac prosimy zmianę
formy rozliczenia z ryczałtowej na obmiarową.

Brak zgody

W nawiązaniu do wizji prosimy o potwierdzenie, że z chwilą przekazania placu budowy na terenie budowy nie
będą przebywać żadni pracownicy Zamawiającego

Nie będą

W związku z dużą ilością elementów wyposażenia teatralnego znajdujących się w budynku prosimy o
potwierdzenie, że do dnia przekazania placu budowy budynek zostanie uprzątnięty lub wskazanie zakresu, który
należy uwzględnić w ofercie w ramach opróżnienia obiektu.

Wg Siwz

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu rozbiórek jakie należy wykonać w ramach inwestycji
Prosimy o wskazanie zakresu ścian na których należy wykonać izolację w formie iniekcji krystalicznej. Czy
iniekcja ma być jednorzędowa, czy kilku rzędowa?
Prosimy o przekazanie dokumentacji na elementy ślusarskie (balustrady, drabiny, pomosty itp.)
Prosimy o określenie zakresu robót zewnętrznych jaki należy uwzględnić w ofercie.
Prosimy o potwierdzenie, że wycinki drzew nie są przedmiotem wyceny. Jeżeli są prosimy o wskazanie ilości,
gatunków, grubości drzew .
Prosimy o potwierdzenie, że koszty i decyzje administracyjne związane z ewentualnymi wycinkami są po stronie
Zamawiającego.

Wg siwz
Wg Siwz
Wg Siwz
Wg Siwz
Inwestor nie przewiduje wycinki drzew
koszty i decyzje administracyjne związane z
ewentualnymi wycinkami są po stronie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie przedmiarów na wszystkie branże celem ułatwienia oceny zakresu rzeczowego do wyceny.
Przedmiary nie zostaną przekazana
Prosimy o potwierdzenie, że elewacja nadbudowy ma być wykonana jako lekka mokra (tynk na siatce + ocieplenie elewacja nadbudowy ma być wykonana jako lekka
z wełny mineralnej)-zgodnie z oznaczeniami na rysunkach- np. A.09-przekrój B-B, a nie jak stanowi zapis w
mokra (tynk na siatce + ocieplenie z wełny
opisie technicznym ( str. 16 – p.4)- „.. elewacja systemowa wentylowana”.
mineralnej)

