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Poznań, dnia 19.04.2019 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/01/19 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na modernizację rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi 

budowlanymi oraz modernizacja stacji transformatorowej K—169/E 6kV związanej ze zmianą 

napięcia stacji K-169 na 15kV wraz ze wzrostem mocy przyłączeniowej, zlokalizowanej w budynku 

Teatru Wielkiego przy ul. Fredry 9 w Poznaniu zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”. 

 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

W dołączonych schematach elektrycznych (Arkusz 01- 04) zabezpieczenia (Q1, Q2, W1-W34)  oznaczone są jako 

rozłączniki natomiast w przedmiarze robót (cz. 2 poz. 3,5,6,8 itd) wyszczególnione są jako wyłączniki, do jakiego 

dokumentu się odnieść przy sporządzaniu oferty cenowej ? 

Odpowiedź:  

W załączeniu przekazujemy rysunki. 

 

Pytanie 2: 

Co oznacza określenie w KNR "dostawca MOL" ? 

Odpowiedź:  

Dostawca MOL oznacza skonfigurowanie, złożenie i wycenę danego elementu przez Wykonawcę zgodnie z 

wytycznymi w projekcie. 

Wykonawca określa z elementów jakiej firmy będzie korzystał do budowy rozdzielni. 

Dostawca MOL oznacza, że w pozycji,  w której występuje dany materiał producent jest określony poprzez nazwę 

własną produktu lub też dostawca jest opcjonalny jeżeli bezpośrednie wskazanie producenta nie było konieczne 

z tym zastrzeżeniem, że należy zapewnić pełną kompatybilność oznaczonych w ten sposób materiałów w danej 

pozycji. 
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Jeżeli np. w pozycji widnieje: PLC Siemens CPU1215C (MOL), to producent jest wskazany wprost. 

Jeżeli w pozycji widnieje: przekładnik 1000/5 (dostawca: MOL), to producent nie jest określony i jest opcjonalny, 

ale musi poprawnie współpracować z pozostałymi elementami w danej pozycji. 

 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1 

Z uwagi na chęć złożenia oferty w postępowaniu pn.„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu”, a także zbliżający się okres świąteczny zwracamy się do Państwa z uprzejmą 

prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 

 Proponowany termin złożenia ofert: 29.04.2019 r. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.. 

 

Wniosek nr 3: 

Pytanie nr 1 

Z uwagi na chęć złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

udostępnienie przedmiarów w wersji edytowanej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiarów. 

 

 

Załączniki: 

Rysunki (arkusz 01, 02, 03, 04, 05) 

 

Adam Szymanowski 


