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Warszawa, dnia 24.04.2017 r. 

 

 
Pytania i odpowiedzi 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Modernizacja 

podłogi zascenia Sceny Głównej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.10.2017). 

 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej 
informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania 
oraz odpowiedziach na nie. 
 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza deskę brzozową łączoną po długości na mikrowczepy oraz klejoną na 
grubości z dwóch elementów z usłojeniem dowolnym o poniższych parametrach:  
strona prawa (górna) wykonana z drewna litego – możliwe występowanie sęków do 10 mm 
(flekowanie) oraz naturalne przebarwienia  
strona lewa (dolna) klejone na szerokości – możliwe występowanie sęków do 20 mm oraz 
przebarwień? 
Z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia pozyskanie desek brzozowych w klasie I o długości 
4mb może być trudne do zrealizowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza deskę brzozową łączoną po długości na mikrowczepy oraz klejoną 

na grubości z dwóch elementów z usłojeniem dowolnym o parametrach, o których mowa 

w zapytaniu. 

 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę deski brzozowej na deskę z drewna iglastego (np. sosna, 
modrzew, lub jodła) z usłojeniem prostym i bez sęków? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany deski brzozowej na deskę z drewna iglastego wg 
powyższego zapisu. 
 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza deski o szerokości 100 mm ± 20mm na własne pióro i wpust po 
długości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza deski brzozowe o szerokości 100 mm ± 20mm na własne pióro 
i wpust po długości. 
 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający jako jeden z warunków wykazania wiedzy i doświadczenia wymaga od wykonawców 
przedstawienia co najmniej dwóch referencji wykonania podłóg scenicznych w budynkach typu teatr, 
dom kultury, opera o powierzchni co najmniej 200 m2 każdą, w zakres który wchodziły roboty 
demontażowe starych warstw posadzkowych oraz wykonanie nowej posadzki drewnianej, z których 
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każda była o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. 
Czynności związane z instalacją podłogi scenicznej wymagają posiadają odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia, podczas gdy sam demontaż jest jedynie pracą dodatkową, czy Zamawiający 
dopuści przedstawienie dwóch referencji polegających na montażu nowej posadzki scenicznej 
o powierzchni co najmniej 200m2 każda, oraz o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków udziału w postępowaniu, a zatem nie 
dopuszcza Wykonawców którzy dysponują doświadczeniem polegającym tylko na 
wykonaniu nowej posadzki scenicznej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. 
 
 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 


