
Odp. pkt. 1 

Zamawiający wymaga od wykonawcy by natężenie oświetlenie w pomieszczeniach spełniało wymogi  

norm.  Wykonawca powinien tak dobrać oprawy/źródła światła by nie przekraczały wymaganego 

natężenia oświetlenia w pomieszczeniu więcej niż 10% wymaganej wartości. W przypadku nie 

spełnienia przez wykonawcę wymagania stawianego w przedmiocie zamówienia  jakim jest 

oszczędność energii , oraz nie przekroczenia  natężenia oświetlenia w poszczególnych 

pomieszczeniach o więcej niż 10% wymaganej przez PN wartości  zamawiający uzna że zamontowane 

oprawy/źródła  światła spełniają wymogi zamawiającego 

 

Odp. pkt. 2 

Wykonawca sam powinien dobrać parametry montowanych  źródeł światła by spełniały one 

wymagania  opisane w Odp. pkt.1  Zamawiający może udostępnić obiekt   w celu  dokonania 

pomiarów, oględzin. 

Odp. pkt. 3 

Wykonawca powinien tak dobrać źródła światła by spełniały wymogi norm natężenia oświetlenia 

i w dniu odbioru nie przekraczały więcej niż 10% wymaganej wartości natężenia oświetlenia w  

pomieszczeniach gdzie zostały zamontowane 

 Odp. pkt. 4, 5 

Zamawiający wymaga by zostały spełnione warunki zawarte w odp. pkt. 1 

Odp. pkt. 6 

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z doprowadzeniem przewodu 

uziemiającego do opraw które będą tego wymagać . Wykonawca powinien uwzględnić  

doprowadzenie trzeciego przewodu  w proponowanej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Odp. pkt. 7 

Zamawiający wymaga by gwarancja na montowane urządzenia była nie krótsza niż okres gwarancji  

jakiego wykonawca udzieli  w ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia ( najkrótszy wymagany 

okres gwarancji to 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego ) 

Odp. pkt. 8 

Ponieważ wykonawca będzie musiał dostarczyć protokoły pomiarów oraz zapewnić poprawność 

działania montowanych urządzeń w okresie gwarancji, powinien wliczyć w koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia wszystkie niezbędne  element instalacji. (również zmianę okablowania 

zasilającego latarnię , wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych)                                     

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z poprawnym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

 



Odp. pkt. 9 

Zamawiający nie narzuca wykonawcy sposobu wykonania, jak również zastosowanych technologii 

Zamawiający wymaga by zamontowane oprawy zmieniały moc z jaką świecą w zależności od ilości 

światła słonecznego dostępnego przez przeszklenia , ( innymi słowy sensor kontrolujący natężenie 

oświetlenia  w pomieszczeniu powinien regulować moc z jaką świeci oprawa  w zależności od ilości 

światła słonecznego w pomieszczeniu . W przypadku słonecznego dnia oprawa świeci z minimalną 

mocą natomiast w dni pochmurne oprawa zwiększa swoją moc by osiągnąć wymagane natężenie 

oświetlenia) 

 

 

 

 


