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ogłasza:  

1. Nazwa postępowania: dostawa opraw oświetleniowych LED 

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania Infrastruktury 

Drogowej, Piotr Fabiański, tel. 61-64-77-209, pfabianski@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie obejmuje dostawę na magazyn ZDM znajdujący się w Poznaniu przy ul. 
Energetycznej 4 (dawniej Gdyńskiej 46/50), 30 opraw oświetleniowych LED 
charakteryzujących się następującymi parametrami: 

Oprawa wyposażona w zasilacz programowany pozwalający na pomiar czasu pracy oprawy 
oraz zużycia energii, wyposażony w interfejs DALI, umożliwiający płynną regulację natężenia 
oświetlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin i progów 
redukcji natężenia oświetlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),  
o parametrach w zakresie regulacji natężenia 40-100%: cos φ ≥0,93, THD<25%; 
Układ zasilający musi posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, 
Układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 
10kV, 
Układ zasilający musi posiadać wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujące moc lub 
wyłączające oprawę w przypadku jej przegrzania, 
Układ zasilający musi być wyposażony w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy  
z komputerem serwisowym w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności 
serwisowych, 
Układ zasilający musi być wyposażony w funkcję utrzymania stałego strumienia świetlnego  
w czasie, 
Oprawa przystosowana do współpracy ze sterownikiem umożliwiającym obustronną 
komunikację systemu sterowania z oprawą w standardzie DALI oraz redukcję mocy  
i strumienia świetlnego (OLC),  
Stopień szczelności oprawy co najmniej IP 66.  
Zastosowane oprawy diodowe będą redukowane w zależności od czasu świecenia: 
1/ od załączenia oświetlenia do godz. 22 – bez redukcji,  
2/ od godz. 22 do godz. 23 – stopień redukcji na poziomie 80% mocy jednostkowej,  
3/ od godz. 23 do godz. 4 - stopień redukcji na poziomie mocy jednostkowej wskazanym  
w obliczeniach,  
4/ od godz. 4 do godz. 6 - stopień redukcji na poziomie 80% mocy jednostkowej,  
5/ od godz. 6 do wyłączenia oświetlenia - bez redukcji,   

Oprawa wyposażona w panel LED o następujących cechach: 
źródła światła o temperaturze barwowej 4000≤Tb≤4500 (powtarzalność temperatury 
barwowej kolejnych opraw ±100K) o wskaźniku oddawania barw Ra≥70. 
Co najmniej 100 000 h pracy do L90 przy Ta = 25oC (po upływie 100000 godzin świecenia 
strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia nominalnego oprawy), 
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Oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła w którym 
każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej 
charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku 
przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie może ulec jedynie strumień 
świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (zachowanie równomierności 
oświetlenia). Panel LED musi być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii 
powinna umożliwiać jego szybką wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych.  
Deklarowany strumień świetlny oprawy musi być mierzony w temperaturze otoczenia 
oprawy nie mniejszej niż 25oC, 
Musi spełniać wymogi II klasy ochronności,  
Zakres temperatur pracy od -30oC do +35oC. 
 

Korpus oprawy:  
Powinien być wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie 
radiator oprawy.  
Powinien być pomalowany proszkowo w kolorze z palety RAL lub AKZO z zakresu szarości 
(np. jasnoszarym - RAL7035 lub RAL 7042), 
Źródło światła – w przypadku opraw drogowych panel LED musi być osłonięty płaską szybą 
ze szkła hartowanego o IK 08 lub lepszym. Nie dopuszcza się stosowania opraw bez szyby 
chroniącej panele LED.  
 

Dla opraw drogowych uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać: 
Montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie o średnicy 48-60 mm, 
Regulację położenia oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowany do montażu na 
wysięgniku i montażu bezpośrednim z krokiem nie większym niż 5o. Uchwyt montażowy musi 
być wykonany z tego samego materiału, co korpus oprawy(ciśnieniowy odlew aluminium)  
 

Oprawa: 
-musi posiadać deklarację zgodności WE, 
-musi posiadać certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami 
europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii 
Europejskiej,  
-przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w górną 
półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 
2009 (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.), 
-musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych  IEC 
62471, 
Oprawy o mocy nie większej niż 77 W, oraz mocy w czasie redukcji nie większej niż 36 W, 
zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych niż parametry 
oświetleniowe przedstawione w obliczeniach w załączniku 1: 
Minimalny okres gwarancji na oprawy - 7 lat. 
W przypadku oferty na oprawy inne niż w obliczeniach (załącznik 1):  
należy do oferty załączyć karty katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzające 
spełnienie podanych wymagań. W ofercie należy wskazać adres strony WWW producenta 
gdzie dostępne są pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych opraw w formacie 
umożliwiającym wykorzystanie w ogólnodostępnym programie Dialux. Do oferty należy na 
nośniku elektronicznym (płyta CD, płyta DVD, pamięć flash, załącznik do wiadomości e-mail 
w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną) załączyć plik (pliki) programu Dialux  



z przedstawionymi w ofercie obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi zgodnie  
z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201. 
 

4. Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018r. 

6. Znak sprawy: TI.E.342.10.2018 

7. Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na 

formularzu ofertowym (załącznik 2) oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

8. Oferty należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, ul. Wilczak 17, Poznań. 

9. Termin składania ofert: do 31 października 2018 r., godz. 10.00  

10. Termin otwarcia ofert: 31 października 2018 r., godz. 14:00. 

11. Pouczenie: W przypadku ofert składanych w Kancelarii, Wykonawca ma prawo zastrzec, 

by koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed terminem otwarcia ofert. 

Należy złożyć ją wtedy w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu, które należy opisać w następujący sposób: „Zarząd Dróg Miejskich, Wydział 

Utrzymania Infrastruktury Drogowej, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17. Oferta  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opraw 

oświetleniowych LED. Nie otwierać przed dniem 31.10.2018.” Oferta może być również 

przesłana mailem na adres zdm@zdm.poznan.pl; wykorzystując tę drogę dostarczenia 

oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego 

oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  


