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Nr postępowania: ZP/PN/D/04/2020      Załącznik nr 1 do siwz 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Dostawa wraz z montażem lamp LED oraz wymiana istniejącej instalacji elektrycznej 

oświetlenia hali. 

2. Głównym celem zamówienia jest usprawnienie instalacji oświetlenia oraz doprowadzenie jej 

do zgodności z wymaganiami dla transmisji TV (HDTV, slow – motion TV). Oprawy 

powinny być wykonane w technologii LED. Przedmiot zamówienia ma również na celu 

dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów i norm budowlanych. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę 70 szt. lamp LED spełniających poniższe wymagania 

a) waga max 16 kg. 

b) maksymalny pobór mocy nie większy niż 500W 

c) strumień świetlny oprawy nie mniej niż 68000 lm 

d) natężenie oświetlenia na podłożu nie mniejsze niż 1800 lx 

e) możliwość regulacji natężenia oświetlenia hali poprzez wygaszanie 

poszczególnych opraw w następujących konfiguracjach, 100% naświetlenia, 70 % 

- 80 % naświetlenia i 50% naświetlenia 

f) możliwość wygaszania poszczególnych sektorów hali (3 szt.) 

g) współczynnik Migotania max 3% 

h) IP min. 65 

2) demontaż istniejących 66 szt. opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oraz 

układów zapłonowych umieszczonych w szafach w pomieszczeniu technicznym 

3) utylizację instalacji elektrycznej 

4) zdemontowane oprawy oświetleniowe i układy zapłonowe Wykonawca złoży w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że w przypadku braku 

możliwości ich odsprzedaży w przeciągu 3 miesięcy, Wykonawca je zutylizuje.  

5) montaż 66 szt. lamp LED o których mowa wyżej (4 szt. zostają jako zapasowe), nowe  

lampy muszą być zamontowane w tych samych miejscach co lampy istniejące  

6) montaż instalacji elektrycznej, należy użyć przewodów YKY o przekroju min. 

3x1.5mm2, szacowana ilość przewodów elektrycznych wynosi około 4200 metrów, 

nowa instalacja musi być poprowadzona tymi samymi trasami kablowymi, co obecnie 

istniejąca 

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie protokołów z pomiarów 

ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji izolacji wymienionych 

obwodów, pomiarów natężenia oświetlenia, wykonanie schematu ideowego 

podłączenia poszczególnych opraw oświetlenia. 

8) wykonanie robót porządkowych i pomocniczych w tym zabezpieczenie podłogi 

(parkietu) przed uszkodzeniami (w tym wgnieceniami) dopuszczalny nacisk jednego 

koła pojazdu (podnośnika)  musi wynosić max 250 kg. Jeżeli obciążenie przekroczy 
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podane wartości, to należy podkładać płyty zapewniające rozłożenie obciążenia, np. 

sklejka o grubości min. 20 mm. 

9) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni podnośnik lub 

rusztowanie oraz wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji przedmiotu 

zamówienia 

10) wjazd do hali sportowej będzie odbywać się przez drzwi o wymiarach 3,40 x 3,40 m 

  

Charakterystyczne parametry obiektu 

Zamówienie dotyczy budynku hali widowiskowo – sportowej Arena Ursynów w Warszawie 

zlokalizowanego przy ul. Pileckiego 122  

Obecnie hala sportowa oświetlana jest oprawami projektorowymi, metahalogenkowymi o mocy 1kW. 

Układy zapłonowe do powyższych opraw montowane są poza oprawami. Układy zapłonowe 

umieszczone są w szafach w pomieszczeniach technicznych, poza halą. Obecnie układ zasilany jest 

z 8 szaf. Sterowanie oświetleniem odbywa się  z pomieszczenia technicznego na parterze budynku 

oraz pomieszczenia technicznego na trzecim piętrze za trybunami, gdzie zlokalizowane są tablice 

rozdzielcze, działające na zasadzie ON/OFF.  

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO    

Z uwagi na fakt, że budynek będzie obiektem czynnym  Wykonawca winien przewidywać 

możliwość wykonania zamówienia etapami w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. Prace 

mogą przypadać na godziny nocne i w dni wolne od zajęć, również w weekendy. Wszystkie etapy 

prac powinny zostać uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. 

 

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  

a. Wykonawca ma obowiązek usunięcia odpadów powstałych w procesie wykonywania prac, we 

własnym zakresie  

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

poprawione na własny koszt. 

 

Wymagania dotyczące materiałów   

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

Wykonawca zastosuje materiały nowe posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym powinny zostać usunięte przez 

Wykonawcę. W przypadku zakwestionowania prac Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

poprawek na własny koszt przy użyciu odpowiednich jakościowo materiałów.    

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów na terenie 

wykonywanych prac.   

 

Instalacje elektryczne  

Należy w całości wymienić przewody elektryczne zasilające oprawy. Należy zastosować materiały 

zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz normami budowlanymi o parametrach 

podanych we wcześniejszej części OPZ. Przewody, jeżeli nie są chowane w ścianach, należy 

prowadzić w istniejących osłonach lub korytkach instalacyjnych. Należy tak poprowadzić nowe 

okablowanie, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w strukturę ścian. Na konstrukcji dachu 

przewody elektryczne należy poprowadzić w korytach instalacyjnych, które muszą być zamontowane 

min. 15 cm nad belkami do których będą zamocowane oprawy oświetleniowe. 
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Nowa instalacja powinna być podłączona do dedykowanych tablic rozdzielczych. Przy wymianie  

opraw należy przewidzieć dobór odpowiedniego mocowania opraw tak aby nie naruszyć konstrukcji 

dachu i nie zagrozić bezpieczeństwu tej konstrukcji, 

 

System sterowania oświetleniem areny głównej   

System sterowania powinien zapewniać możliwość sterowania oświetleniem z pomieszczenia 

technicznego na parterze budynku oraz pomieszczenia technicznego na trzecim piętrze za trybunami, 

działając na zasadzie ON/OFF. 

 

Wizja lokalna  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 

istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny 

Wykonawcy.  

Wymagany okres gwarancji:  

 na lampy LED oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 48 miesiące,  

 na wykonane prace 24 miesiące  

licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:    

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych 

materiałów,  

c) Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy 

technologiczne, dokumentację techniczno – rozruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia.  

d) Protokół z przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników  w zakresie obsługi 

oświetlenia.          

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.12.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


