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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie 

opraw LED oświetlenia wewnętrznego oraz kratek ochronnych na klosze w ramach zadania  

pn. „Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku” 

 

W dniu 03.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy  

w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań 

wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający zamieszcza charakterystykę opraw, w której oczekuje, aby oprawa posiadała 

współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji 

Unii Europejskiej nr 1194/2012. Wykonawca wskazuje, że ze względu na straty na zasilaczach 

osiągnięcie takiego parametru jest niemożliwe, Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw  

o współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95, bądź wskazanie w jaki sposób Zamawiający 

zweryfikuje osiągnięcie przez dostarczone oprawy osiągnięcie tego parametru na wskazanym 

poziomie. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza oprawy o współczynniku mocy opraw (cosinus ϕ) ≥ 0.95. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający zamieszcza charakterystykę opraw, w której oczekuje, aby oprawa posiadała 

stopień ochrony IK09, oraz metalową siatkę ochronną. Czy Zamawiający zaakceptuje 

rozwiązanie, w której oprawa jest chroniona przesłoną z PC o odporności uderzeniowej IK10, 

co uniemożliwia jej uszkodzenie przy normalnym użytkowaniu na hali sportowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zaakceptuje powyższej zmiany. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych, Wykonawca prosi 

o udostępnienie rzutów hali, która ma być modernizowana wraz z oznaczeniem obecnie 



umiejscowionych opraw celem umożliwienia wykonawcom dokonanie oczekiwanych 

obliczeń.  

Zamawiający ponadto określa, że obliczenia powinny określać spełnienie normy- nie precyzuje 

jednak ani jakiej normy, ani na jaką klasę oświetleniową ma zostać oświetlony obiekt. 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 

Zamawiający rezygnuje z dostarczenia obliczeń fotometrycznych. Średnie natężenie 

oświetlenia powierzchni boiska musi być nie mniejsze niż 750 lx. 

 

Pytanie 4 

Wykonawca wskazuje moc opraw, jak i oczekiwane rozsyły światła, jednocześnie oczekując 

przedstawienia obliczeń fotometrycznych. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o niższej 

mocy i innych rozsyłach pod warunkiem przedstawienia obliczeń fotometrycznych 

dowodzących spełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego norm oświetleniowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający zaakceptuje oprawy o niższej mocy i innych rozsyłach.  
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