
                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK Nr 13 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dotyczy: WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ I UKŁADU SZR, ORAZ 

DODATKOWEJ ROZDZIELNICY  PRZY ESTRADZIE SALI KAMERALNEJ W BUDYNKU 

FILHARMONII NARODOWEJ W WARSZAWIE 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch głównych pól zasilających oraz układu 

automatyki SZR w rozdzielni głównej (usytuowanej na poziomie -1) w budynku Filharmonii 

Narodowej, wymiana przewodów zasilających do głównej rozdzielni pożarowej  oraz montaż 
rozdzielnicy przy estradzie w Sali Kameralnej wraz z  doprowadzeniem zasilania z rozdzielni 

głównej. Wymianie podlega również obwód , wraz z przyciskiem głównego wyłącznika 

prądu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów ppoż. 

 
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w  projekcie budowlano – wykonawczym  

sporządzonym przez JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ EL-PROJEKT Jacek Grochowski , pt : 

„Projekt wymiany pól zasilających rozdzielnicy głównej i układu SZR, oraz dodatkowej 

rozdzielnicy przy estradzie Sali Kameralnej w budynku Filharmonii Narodowej, przy ul. 

Jasnej 5 w Warszawie”, stanowiącym załącznik nr.10 do SIWZ. 

 

3. Warunki i wymagania  techniczne wykonania zawiera „Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót” stanowiąca załącznik nr.11do SIWZ 

 

4. Zamawiający wymaga ciągłości zasilania budynku oraz podkreśla , że niezbędne do 

wykonania prac wyłączenia energii elektrycznej w budynku Filharmonii Narodowej , 

mogą być przeprowadzane wyłącznie w terminach : sobota od godz. 18.00  do niedzieli 

do godz. 6.00 oraz od niedzieli od godz.18.00 do poniedziałku godz. 5.00.  

 

5. Za współpracę ze służbami technicznymi dostawcy energii do budynku Filharmonii 

Narodowej,  w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania w/w prac, odpowiada  

Wykonawca. 
 

6. Zamawiający wymaga dostarczenia harmonogramu  prowadzenia  prac ,ze szczególnym  

uwzględnieniem wyłączeń energii elektrycznej , przed podpisaniem umowy. Dostawa 
nowych pół zasilających musi nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia 

prac. Harmonogram prowadzenia prac musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi z pkt.  

4.2.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  
 

7. Zamawiający wymaga dokładnego odtworzenia obecnego stanu kolejności przyłączenia faz 

pomiędzy przyłączem kablowym i rozdzielnią główną w trakcie wymiany linii kablowych 

zasilających pola w rozdzielni głównej , ze względu na wrażliwe na zmiany zasilania 
urządzenia nagraniowe ( mikrofony, wzmacniacze, konsolety ) , urządzenia automatyki  

budynku, urządzenia teletechniczne i komputerowe  oraz urządzenia systemu ppoż.  

 

 

 

 

 


