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Poznań, dnia 05.06.2018 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/02/18 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na modernizację rozdzielni głównej NN wraz z robotami towarzyszącymi 

budowlanymi zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. 

Moniuszki w Poznaniu” w  budynku Teatru przy ul. Fredry 9 w Poznaniu. 

 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie: 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1: 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów w kosztorysie ofertowym, a mianowicie: 
Pytanie nr 1: 
przy wpisanych niektórych materiałach w kosztorysie ofertowym np. poz. 2, 4, 6, 7 widnieje zapis (dostawca: 
MOL) mam rozumieć , że jest to dostawa inwestorska z Państwa strony a my jako Wykonawcy mamy tylko 
zamontować te aparaty? 
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. 
  
a) czy w związku z  tym Wykonawca ma wyceniać te pozycje w swoim kosztorysie ? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź powyżej. 
  
b) jeśli te pozycje należy wycenić proszę o podanie części składowych poszczególnych rozdzielnic (numery 
katalogowe: obudowy, cokołu, maskownic itp. aby je wycenić i by były kompletne do zabudowania aparatów) 
Odpowiedź: 
Określenie numerów katalogowych elementów rozdzielnic zawęziłoby wybór rozwiązania do jednej firmy. 
  
Pytanie nr 2: 
 czy zgodnie z pkt. 2.6 opracowania projektowego Wykonawca ma tylko zabudowywać rozdzielnice tymczasową i 
zasilić ją z Państwa sieci czy zabudowana rozdzielnica ma być zasilona agregatem prądotwórczym ? 
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    Jeśli zasilić agregatem proszę o podanie max. mocy poboru wybranych obwodów odbiorczych w celu 
funkcjonowania na czas wymiany rozdzielni. 
Odpowiedź: 
 Przewidywane jest tymczasowe zasilenie z istniejącego obwodu zasilania (rezerwowego lub podstawowego) 
 
Pytanie nr 3: 
proszę o sprecyzowanie zapisów pkt. 2.6 opracowania projektowego dotyczące pomiarów ? 
Podane dwie informacje wykluczają się nawzajem, mianowicie “ do odbioru należy przedstawić odpowiednie 
protokoły badań i pomiarów” a kilka wersów poniżej piszecie Państwo , że “...prace pomiarowe będą 
wykonywane przez odrębną firmę wskazaną przez Zlecającego.” . 
 Z takich zapisów wynika, że potencjalny Wykonawca: 
 - musi zawrzeć w swojej ofercie koszty wykonania badań przez firmę zewnętrzną, 
 - wypłata wynagrodzenia za wykonaną usługę zabudowy rozdzielnic będzie uzależniona od firmy zewnętrznej , 
która nie wiadomo kiedy dostarczy wyniki pomiarów wymagane przez Państwa przy odbiorze końcowym 
realizowanej inwestycji?  
 - nie wykonanie pomiarów w terminie będzie skutkowało karami dla Wykonawcy za nienależyte wykonanie 
umowy, 
Odpowiedź: 
W celu uniknięcia nieporozumień przy odbiorze prac, punkt: „...prace pomiarowe będą wykonywane przez 
odrębną firmę wskazaną przez Zlecającego.” Zostaje usunięty. 
Poprawioną wersję Opracowania projektowego przesyłam w załączniku 
 
 
 
 

Załączniki: 

Nr 1- Projekt część opisowa uwzgledniająca treść odpowiedzi 
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