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Poznań, dnia 06.06.2018 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 3 

Pytanie nr 1: 

W projekcie (załącznik nr 1, arkusz 2,3,4,5) zdublowano zabezpieczenie obwodów odpływowych, poprzez 

zastosowanie wyłącznika a następnie rozłącznika bezpiecznikowego-listwowego. Rozłącznik bezpiecznikowe-

listwowe typu NHW-SLS jak i pokrewne innych producentów, zasilane są z zbiorczych mostów szynowych co 

wyklucza ich zastosowanie w przedstawionym do wykonania schemacie zasadniczym. Nie ma możliwości 

zabezpieczenia indywidualnie obwodów poprzez zastosowanie najpierw wyłącznika później rozłącznika 

listwowego, typu przewidzianego w projekcie oraz kosztorysie. Sugerujemy zastosowanie samych wyłączników 

compactowych które w zupełności spełnią funkcję zabezpieczenia obwodów odpływowych. Prosimy o 

wyjaśnienie oraz poprawę projektu, kosztorysu celem prawidłowego przygotowania oferty cenowej. 

Odpowiedź: 

Zastosowanie jednocześnie rozłączników izolacyjnych oraz wyłączników z wyzwalaczami wzrostowymi wynika ze 

specyfiki zasilanych obwodów Teatru Wielkiego. 

1. Wymagane jest zabezpieczenie zwarciowe obwodów 3-fazowych indywidualne dla każdej z faz 

(specyfika zasilanych obwodów) – rozłączniki bezpiecznikowe 

2. Przewidywana jest rozbudowa rozłączania sekwencyjnego obwodów do celów p.poż. – wyłączniki z 

wyzwalaczami wzrostowymi 

  

Dlatego jedno i drugie zabezpieczenie w formie określonej w projekcie jest konieczne. 
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Ze względu na zaistniały problem technicznego wykonania rozdzielni należy zastsować odwrócenie kolejności 

zastosowanych zabezpieczeń. 

Ta zmian nie powoduje żadnych zmian w kosztorysach. 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1- arkusze 02-05 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


