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                                                                                                        Wrocław, dnia 05 lipca 2012r. 
 
 
 Ldz.      415   / 1 / 2012           
 
 

                              ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  LISTA  NR. 10 
 
 
Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ROZBUDOWĘ OPERY 
                  WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ „realizowan ą w  
                  ramach Programu Operacyjnego Infr astruktura i Środowisko, Priorytet 
                  XI Kultura i dziedzictwo kulturow e, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa  
                  stanu infrastruktury kultury o zn aczeniu ponadregionalnym. 
                 Ogłoszenie o zamówieniu TED 2012/S 71-117863 ze zmianami  
                  Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: ZP/PN/07/12. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 
28 poz. 143) zwanej dalej „ ustawa Pzp” , Zamawiający – Opera Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Świdnickiej 35 przekazuje dziesi ątą list ę odpowiedzi  na pytania wniesione do niniejszego 
postępowania.  

Numeracja pytań i udzielanych odpowiedzi została przyjęta według kolejności wpływu pism z 
pytaniami od Wykonawców. 

 
Pytanie Nr 274 

Jakich prac dotyczy pozycja nr 67 „Wykonanie połączenia budynków na poz. +5 z elementów 
Ŝelbetowych spręŜonych kpl 1” 
 

Odpowiedz na pyt. Nr 274 
Poz. 67 przedmiaru dotyczy wykonania, zgodnie z m.in. pkt. 2.4 Projektu wykonawczego Architektury 
oraz pkt. 2.9 Projektu wykonawczego Konstrukcji, konstrukcji wysunięcia wspornikowego w poz. 
kondygnacji +5, projektowanego jako układu 3 ram stalowych o wysokości kondygnacji, spręŜonych w 
poziomie pasa górnego i dolnego - te 3 ramy stanowią 1 kpl. 
Ponadto naleŜy zauwaŜyć, iŜ ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia za roboty budowlane 
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia publicznego: wynagrodzenie ryczałtowe , przedmiary 
robót zostały załączone jedynie pomocniczo w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez 
Wykonawcę i nie stanowią one samodzielnie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie więc z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - uŜytkowego, dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oprócz 
dokumentacji projektowej na przedmiot zamówienia składa się równieŜ STWiOR i dokumentacja 
formalno-prawna. 

Pytanie Nr 275 

Jakich prac dotyczy pozycja nr 68 „Wykonanie zbrojenia naroŜy ścian kpl 1”                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Odpowiedz na pyt. Nr 275 

NaroŜa ścian zewnętrznych mają być, oprócz zbrojenia fi 32 mm i fi 16 mm dodatkowo zbrojone - 
szczegóły Projekt wykonawczy Konstrukcji. 
 

Pytanie Nr 276 

Prosimy o podanie powierzchni uŜytkowej budynku dla jakiej naleŜy obliczyć jednostkowy koszt 
eksploatacji poniewaŜ w projekcie architektury jest podana tylko pow. wewnętrzna, pow. całkowita i 
pow. netto budynku. 
 
Odpowiedz na pyt. Nr 276 
NaleŜy przyjąć powierzchnię  uŜytkową budynku: 16 618,45 m2 
 
  

Pytanie Nr 277 

Z uwagi na wątpliwości dot. wskaźnika zbrojenia, który w tych stropach jest na poziomie 17 kg/m2, 
prosimy o potwierdzenie, Ŝe ilości łączne zbrojenia stropów zgodnie z rysunkami K14-K21 są 
prawidłowe i wynoszą: 
  
Nad poziomem +1 20 193,29 kg 

Nad poziomem +2 22 332, 32 kg 

Nad poziomem +3 37 445,06 kg 

Nad poziomem +4 38 872,93 kg 

 

 
Odpowiedz na pyt. Nr 277 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający przekazuje skorygowane rysunki stropów, słupów i połączenia 
ze ścianą płyty fundamentowej. 
Na załączonych rysunkach skorygowano zbrojenie: 
− zamienne rysunki stropów - na stropach zostały skorygowane  zestawienia zbrojenia, 
− zamienne rysunki słupów – poprawione oznaczenia słupów, tak aby rysunki były  

jednoznacznie rozumiane 
− rysunki kilku prefabrykatów schodów, ze skorygowanym kształtem jednego z prętów: wymagał 

korekty - nie zmienia to rozwiązania ani ilości stali, ale jest potrzebne, Ŝeby    zbrojenie było 
poprawne,  

Ponadto w załączeniu zamieszczono zestawienie – porównanie ilości dla aktualnej i poprzedniej 
wersji. 
Równocześnie Zamawiający przekazuje rysunek alternatywnego  szczegółu połączenia płyty 
fundamentowej ze ścianą szczelinową: jest to rozwiązanie w którym zamiast wkładki zastosowano 
taśmy bentonitowe i wąŜ iniekcyjny. 

Pytanie Nr 278 

W części 3/5 OPZ Zamawiający umieścił informację dotyczącą równowaŜności rozwiązań. Prosimy o 
wyjaśnienie w jaki sposób naleŜy rozumieć udowodnienie równowaŜności na etapie składania oferty. 
 
Odpowiedz na pyt. Nr 278 

Zamawiający odpowiada, iŜ: w celu wykazania równowaŜności Zamawiający wymaga 
złoŜenia na etapie realizacji stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy 
wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR, których wybór leŜy po stronie 
Wykonawcy. 

Z powaŜaniem 

Pełnomocnik Dyrektora 

d/s. inwestycyjnych 

Kazimierz Budzanowski 


