
W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z pytaniami odnośnie specyfikacji.

1.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED co w dużym stopniu zmniejszy 
koszty eksploatacji.
Tak dopuszcza , pod warunkami:
-przedstawienia wyników obliczenia oświetlenia zgodnych z parametrami z pkt. 3.
-wykazaniu że eksploatacja nie będzie droższa od rozwiązania projektowego (z 
uwzględnieniem kosztów przeglądów, konserwacji i wymian)
-Parametry mechaniczne nie niższe niż opraw projektowych a w szczególności:
poziom szczelności IP65, poziom odporności na udary IK08 lub lepszy, dodatkowo szyba 
zabezpieczona siatką o oczku nie większym niż 50cm2. wysokość oprawy nie większa niż 
60cm.
- przestawienie wymaganych certyfikatów lub dopuszczeń, a w szczególności dla 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego aktualnego dopuszczenia CNOBP

2.Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby opraw przy zastosowaniu opraw Led przy 
zachowaniu wymaganych parametrów oświetlenia.
Nie nie dopuszcza rozmieszczenie i ilość punktów zgodne z projektem.

3.Jakie są wymagane parametry oświetlenia(natężenie lux,równomierność)
Wymagane natężenie 500lx (± 5%) równomierność dla pola gry nie gorsza niż 0.5
UGR 22 lub mniejszy współczynnik Ra nie mniejszy niż 80, Temperatura barwowa 
3000K

4.Czy zamawiający dopuszcza(wyłącznie w przypadku zwiększonych nakładów przy 
zastosowaniu technologii Led -przy braku możliwości zmniejszenia ilości opraw) formę 
spłaty z oszczędności różnicy zakupu opraw metalohalogenkowych do opraw Led.
Nie dopuszcza.

5.Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 23 grudnia 2014r?
Zamawiający ustalił termin zakończenia prac na dzień 20 grudnia ( sobota). W dniu 
22grudnia ( poniedzialek) wykonawca zobowiązany jest złożyć pismo na ręce 
zamawiającego informujące o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.

6. Czy istnieje możliwość zmiany projektowanych opraw oświetleniowych ( oświetlenia 
podstawowego ) na inne o większej mocy np. 250W?
Nie dopuszcza się większej mocy. 

7. W związku z dopuszczeniem opraw typu led czy zamawiający przewiduje zastosowanie 
innego kryterium wyłonienia wykonawcy.
Przy obecnych zapisach -cena 95%- nie ma możliwości zastosowania technologii Led która 
kilkukrotnie obniża koszty eksploatacji i jest kilkukrotnie trwalsza(+50 000 godzin) jest 
niestety nieco droższa.
Zamawiający nie przewiduje zmian w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


