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Pytania od firmy :  

1/ zamawiający określił w pkt IV Przedmiot Zamówienia, wymagania stawiane przed 
Wykonawcą. Z załączonej specyfikacji przetargowej Wykonawca jest tylko informowany w 
szczątkowy sposób nt tych wymagań. Brak jest informacji jakie oprawy są zamontowane w 
chwili obecnej / moc i rodzaj /, jak długo świecą w ciągu roku, jakie jest wymagane natężenie 
oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach. Informacja o demontażu / zakres 1 / poz. 
001, 006, 008, 013, 016, 019 oraz o montażu na ich miejsce poz. 002, 003, 004, 005, 007, 009, 
010, 011, 012, 014, 015, 017, 018 nie daje żadnych podstaw do wykonania obliczeń w zakresie 
spełnienia norm / luxy / oraz spodziewanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 

Ponadto / zakres 2 / poz. 001, 003, 004 nie wskazuje jakie źródła są zamontowane i czy 
wymieniając na identyczne otrzymamy natężenie zgodne z obowiązującymi normami. Czy 
świetlówki zwykle wymieniamy na tuby LED? Poz. 003 i 004 nie mają podanych gwintów / jest 
informacja w zestawieniu materiałów, ale czy odpowiada rzeczywistości? 

2/ Zakres 2, poz. 002 – co ma zmienić Wykonawca: przerobić oprawę na LED-owe, czy zmieni 
okablowanie zasilające? 

3/ czy Wykonawca zmienia również zasilanie latarń, czy każda istniejąca latarnia jest 
uziemiona? 

4/ w przedmiarze brak jakichkolwiek pomiarów? Czy Zamawiający wykona je we własnym 
zakresie? 

5/ czy Wykonawca ma w swoim zakresie okablowanie zasilające? Czy obwody są wykonane 
przewodem 2 czy 3-żyłowym? 

6/ Kto ponosi koszty w przypadku zamontowania wymaganych opraw i źródeł światła i nie 
spełnianiu wymagań norm bezpieczeństwa  / przewód ochrony / lub natężenia oświetlenia / 
normy oświetleniowe /? 

7/ brak wskazania jakości i żywotności opraw: 

- parametry lm/W 

- wskazanie L i B 

- oddanie barw 

- żywotność diód LED 



- IK 

- IP 

- rodzaj klosza 

8/ wg opisu regulację strumienia ma mieć: 

- 2 szt. oprawy 50-100W – wrak wskazania w przedmiarze która to pozycja 

- 26 szt. opraw 35W 

Co z pozostałymi? 

9/ brak wykonania okablowania do sterowników RTS 

10/ kto ponosi koszty ewentualnych zmian w ilościach opraw lub ich specyfikacji? 

11/ czy oprawy awaryjne sa okablowane, czy należy wykonać nową instalację? 

 12/ czy w okresie gwarancyjnym, oprawa ma świecić, czy zapewnić odpowiednie natężenie 

oświetlenia? 

13/ czy po wymianie, Wykonawca ma zapewnić utylizację wymienionego sprzętu? 

14/ kto ponosi koszty naprawy instalacji, jeżeli po wymianie opraw lub źródeł światła, oprawa 

nie działa? 

15/ czy oprawy awaryjne mają być w wersji standard, czy z monitoringiem czy CB? 

 

 

  

  

     

 


