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Warszawa, dnia 30.06.2020 t.

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonurrie instaiacji elektroenergetycznych wewngtrznych oraz wymiany instalacji

systemu CCTV w iarhngu podzlemnym pod ul. Waryriskiego, nad stacj4 metra

,rPolitechnika" w Warszawie."

Nr postgpowania ZDM1IUMIDZP I 52 tPN I 45 120'

Miasto Stoleczn 4d Dr6g Miejskich na podstawie art' 38 ust' 1 pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy )OOq ,. Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz' U' z

2}lg,poz.18432p62n. pytania Wykonawcy'

Pytanie nr I
W zal4czonych do zam6wienia dokumentach istniej4 rozbie2noSci odnoSnie danych

stosowanych opraw oSwietleniowych:
- W projekcie wykonaw czym "OiIS.Techn.PW.BE.Parking.Waryfi'.LK .07 .2019" wystqpuj*

oprawy:
1. liniowe 28001m IP66

liniowe 80001m IP66
plafon IP66 12001m

projektor ledowY 50001m

op**u kasetonowa 600x600mm IP20 40001m

2-. w dol4czonych rysunkach widniej? oprawy:

OPIS OPRAW:

Oprawa A: oprawa liniowa LED 22W. 28001m. 40O0K '1P66
Opo*, B(dazd1 W,8000lrn'4000K'1P66
O'prawa B 

-; 
oPrawa tm, 4000K '1P66

Oprawa C:naGwietl ,tl000K'1P66

- W pliku "a229gppl9mp" wystqpuj4 oprawy wrzziloSciami:
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W pliku "Parking.Obliczenia natgZenia oSw. og6lnego i awaryjnego"
tlryt(.r opttr
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przyjgte s4 oprawy:
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W celu przygotowania odpowiedniej oferty, proszq o informacje:
- Kt6re z typ5w opraw oSwietleniolvych sA wymagane w zam6wieniu ( typy opraw: liniowe,

panele 600x600mm, plafony, proj ektor ledowy/na6wietlacz)?
- Kt6." dane opraw oSwietleniolvych s4 wiryZ4ce ( dane takie jak: moc[W], strumieri

Swietlny[lm], barwa[K], rozmiar[mm], klasa szczelnoScifiPl)? Jakie dane ptzyi4(,jako dane

referencyjne?
- Jakie potrzebne s4 iloSci poszczeg6lnych typ6w opraw?

Odpowiedf:
1. PodstawE do okre6lenia danych technicznych i iloSciolvych
jest zawartoSd taka, jak na rysunkach - bez wskazania producenta '

2.Po zweryfikowaniu ponownym rysunk6w, iloSci s4 nastEpuj4ce :

oprawa A - 142 komplety ( bylo 138 )
oprawa B - 62 komplety - razem ( bylo 60 )

w rozbiciu na : 9 komplet6w przy wjeLdzie 8000 lm ( rysunek E-10 )
53 komplety w ci4gach jezdnych 4000 lm

oprawa C - 3 komplety (2 naSwietlacze przy wjazdach i jeden na tylach garaht)

oprawa w portierni - 2 komplety ( oprawa kasetonowa 600x600mm IP20 40001m )
oprawa na tylach garailu( wyjScie z garaltt) - 1 komplet ( led, IP66, 15001m )
oprawy awaryjne / ewakuacyjne - zgodnie z danymi na rysunku E-6 .
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