
       
 

 Płock, dnia 11 października 2021 roku
  

 WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz
z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej
i  deszczowej,  gazowej  oraz  rozbiórką  budynku  magazynowego,  studni,  wodociągu
i  utwardzenia  placu,  zlokalizowanych  w  Płocku  przy  ul.  Harcerskiej  39  na  działce
o numerze  ewidencyjnym gruntów :  1199/1  w granicach obrębu ewidencyjnego  Nr  1
Podolszyce  Borowiczki,  jednostka  ewidencyjna  146201_1  miasto  Płock  oraz  uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zamawiający  –  Teatr  Dramatyczny  im.  Jerzego  Szaniawskiego  w  Płocku,
na podstawie art.  284 ust.  6  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z   z 2021 r.
poz.  1129) przekazuje  odpowiedzi  na  zapytanie  nr  1,  które  wpłynęło  w  dniu
8 października  2021 roku. 

1.  Czy  jeśli  mamy  zapisaną  altanę  śmietnikową  w  tym  programie  a  w  projekcie
budowlanym nic o niej nie wspomniano ma zostać wyceniona?

Altana ma zostać wyceniona.
Altana  śmietnikowa  w  opracowaniu  „Projekt  budowlany  budowy  budynku  wytwarzania
scenografii dla Teatru im. J. Szaniawskiego w Płocku, zlokalizowanego na działce nr 1199/1
obręb 0001 – Podolszyce Borowiczki przy ulicy Harcerskiej 39 w Płocku” opisana jest w
dokumencie  „Opis  PZP”  oraz  opisana  i  umiejscowiona  w  załączniki  „Zagospodarowanie
rysunek”.
Dodatkowo  PFU  w  pkt  3.8.2  Altana  śmietnikowa  wskazuje,  że  „Na  etapie  projektu
wykonawczego  oraz  realizacji  prac  należy  opracować  projekt  wykonawczy  altany
śmietnikowej i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego”.

2.  To  samo  dotyczy  drabin  zewnętrznych  do  wejścia  na  dach.  Czy  jeśli  nie  ma  ich
w projekcie budowlanym a zapisane są w programie od Wektor to czy mają zostać
wycenione?

Drabina ma zostać wyceniona.
Opis wyjścia na dach znajduje się w pkt 3.8.26 PFU, należy zwrócić uwagę iż PFU w punkcie
3.8.25 rezygnuje z wyjść na dach poprzez świetliki.

3. Jak ma wyglądać posadzka w częściach hali? Czy na posadzkę z żywicą kładziemy
drewno? Ma się pojawić tam drewno na tym?

Podłoga drewniana opisana w pkt. 3.8.7 PFU ma znajdować się w części zaznaczonej na
rysunku nr 1, stanowiącym  załącznik do PFU.
Na opisanych w PFU pkt. 3.8.13, 3.8.20, 3.8.30 posadzkach przemysłowych epoksydowo-
poliuretanowych nie przewiduje się układania podłogi drewnianej.

4. Czy mamy wycenić regały w magazynie materiałów czy to już w Państwa zakresie
będzie?Regały  w  magazynie  nie  podlegają  wycenie,  leżą  w  zakresie  własnym
Zamawiającego.Ad. 1

Regały w magazynie nie podlegają wycenie, leżą w zakresie własnym Zamawiającego.
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