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Do Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu ZP/PN/D/04/2020

dotyczy: DOSTAWY WR2 Z MONTAŻEM LAMP LED OZ WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNO OŚWiETLENIA
W HAU WIDOWISKOWO SPORTOWEJ ARENA URSYNÓW W WARSZAWIE

Informuję, że w dniu 08.10.2020r. do Zamawiającego zostało skierowane pytania oraz wnioski
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Jeśli mówicie Państwo o maksymalnym poborze mocy nie większym niż 500W dla jednej
oprawy, a strumień świetlny aprowy ma mieć nie mniej niż 68000 Im, to w takim razie strumień
świetlny na 1 w wynosi 136 lm/W. Na rynku typowe oprawy występujq w konfigurocji 120 lm/w
= >500 Wx 120 = 60000 Lm, proszę więc o sprecyzowanie informacji czy lampa powinna być
pojedyncza, czy instalowano w zespołach?

2. natężenie oświetlenia na podlożu nie mniejsze niż 1800 Ix—proszę o podanie wysokości hali,
3. możliwość regulacji natężenia oświetlenia hali poprzez wygaszanie poszczególnych opraw w

następujqcych konfiguracjach, 100% naświetlenia, 70 % -80 % naświetlenia i 50% naświetlenia
— czy możno zostosowoć systemy ściemniania?

4. możliwość wygaszania poszczególnych sektorów holi (3 szt.) - czy można zastosować systemy
ściemniania?

5. Z kim możno umówić się na dokonanie wizji lokalnej — proszę o podanie numeru telefonu do
takiej osoby (technicznej)

6. Proszę o dolqczenie do dokumentacji przetargowej wymiarów hali, lokalizacji opraw oraz
obliczeń fotometrycznych. Informacje te sq niezbędne do prawidłowego wykonania oferty.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1; Lampa powinna być pojedyncza, ze względu na podwójną wagę i ograniczenia w podwieszaniu
do konstrukcji dachu Zamawiający nie dopuszcza montażu w zespołach,

Ad. 2: Wysokość hali wynosi 12,5 m.

Ad. 3: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu ściemniania pod warunkiem, że przy
ściemnianiu zostanie zachowany współczynnik migotania maks. 3 %

Ad. 4: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu ściemniania pod warunkiem, że przy
ściemnianiu zostanie zachowany współczynnik migotania maks. 3%

Ad. 5: Osobą wyznaczoną do udziału w wizji lokalnej jest kierownik obiektu Pan Marcin Zieliński, tel.
785-501-556. Możliwość wizji lokalnej od dnia 12.10.2020r.

Ad. 6: Wymiary hali 38 m x 48 m, rzut konstrukcji z lokalizacją opraw w załączeniu. Zamawiający nie
posiada obliczeń fotometrycznych. Lampy oraz instalacja wymieniane są w stosunku 1 do 1, źródła
światła mają być instalowane w tych samych miejscach. Dotychczasowe oświetlenie spełniało wymogi
dotyczące transmisji telewizyjnych oraz organizacji zawodów zgodnie z przepisami federacji
światowych. W związku z intensywną eksploatacją oświetlenie oraz okablowanie hali utraciło swoje
parametry. Głównym celem zamówienia jest usprawnienie instalacji oświetlenia oraz ponowne
doprowadzenie jej do zgodności z wymaganiami dla transmisji W (HDW, słow — motion TV).

Zamawiający dołącza do siwz rzut konstrukcji z lokalizacją opraw.
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