Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

,, Wymiana oświetlenia Czytelni Głównej ZNiO na zintegrowane systemowe sufitowe oświetlenie
LED z możliwością sterowania natężeniem, włączaniem / wyłączaniem i wydzielania stref
oświetlenia sufitu Czytelni Głównej wraz z pełnieniem serwisu w trakcie okresu gwarancji”

1. Informacje podstawowe
Obiekt: Budynek główny ul. Szewska 37 – Czytelnia główna
Zamawiający: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
z siedzibą we Wrocławiu: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Czytelni głównej Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich mieszczącej się w gmachu głównym Wrocław, ulica Szewska 37, zgodnie z
kierunkiem działania dotacyjnego mającego na celu zwiększenie dostępności zasobów Ossolineum dla
osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2020 ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
3. Kody CPV
Kod CPV:
31520000 - 7 lampy i oprawy oświetleniowe
4. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia należy wykonać
1. wymienić istniejący system oświetleniowy -system sterowanego inteligentnego oświetlenia na
nowy, pozwalający na sterowanie i regulację, w tym wymienić wszystkie oprawy w całym suficie
podwieszanym nad Czytelnią główną, wraz z oprawami awaryjnego oświetlenia zainstalowanymi
na stropie Czytelni.
Łączna Ilość: 147 sztuk, w tym:
a) 14 z modułem awaryjnego świecenia z zasilaniem lokalnym, w sumie 40 zamontowanych na
stropowo,
b) 107 zainstalowanych w istniejących otworach sufitu podwieszanego Czytelni.
Istniejący system oświetleniowy:
W skład obecnej instalacji oświetleniowej w odniesieniu do sufitu w wyżej wymienionych
punktach wchodzi łączna liczba 147 punktów oświetleniowych (rozumianych jako poszczególne
źródła światła), we właściwej oprawie, podłączone do instalacji elektrycznej. Obecnie
zainstalowany w Czytelni system oświetleniowy jest oparty na oprawach starszej generacji ze
źródłami światła w technologii świetlówkowej, – szczegóły sufitu widnieją w załączonym planie
sytuacyjnym (załącznik nr 1 do OPZ) i na dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 2 do OPZ).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wymagania dla nowego systemu oświetleniowego:
1. Montaż nowych lamp należy wykonać w taki sposób, aby zaadaptować te same otwory po
poprzednich oprawach. Obecne oprawy posiadają zewnętrzną średnicę 205 mm, powiększenie
otworów może być maksymalnie do 210 mm lub należy zastosować adaptery zmniejszające
średnicę nowej lampy. Dopuszcza się, aby miejsca odtworzeniowe zostały wyposażone w nowe
płyty kasetonowego sufitu o tych samych parametrach izolacyjnych w celu wykonania nowych
mniejszych od istniejących otworów montażowych.
2. Wykonawca winien dostarczyć system oświetleniowy oparty na technologii LED w oprawach typu
Down light wraz z odpowiednim technologicznie sterownikiem oraz protokołem (interfejsem)
umożliwiającym sterowanie natężeniem światła oraz urządzeniem z aplikacją licencjonowaną.
Sterowanie powinno dawać możliwości dostępu do regulacji z poziomu zarówno włączników i
dimerów zlokalizowanych przy wejściach do czytelni oraz w metodzie logowania przez stronę www
przez Zamawiającego jak i z wykorzystaniem urządzeń opartych na systemie android
umożliwiających wykonywanie czynności włączania i wyłączania światła oraz zmiany natężenia w
wydzielonych 15 grupach sterowalnych w oparciu o protokół : Dali połączony z siecią lokalną tak by
zapewnić łączne spełnienie następujących warunków:
a) system oświetleniowy winien być możliwy do podłączenia do istniejącej w Czytelni instalacji
elektrycznej, bez konieczności gruntownych modyfikacji. Oznacza to, że nowy system opraw LED
zostanie zaadaptowany w miejsce starych opraw i ich istniejących punktów przyłączeniowych po
stronie istniejącej instalacji elektrycznej.
b) system oświetleniowy winien:
• umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia, regulacja powinna dotyczyć całej
powierzchni sufitu Czytelni a w tym także wybranych obszarów instalacji oświetleniowej tego
sufitu. Regulacja dzienna i zmierzchowa powinna działać w oparciu o zainstalowane wraz z nią
sensory naświetlenia wykrywające stan natężeniowy naświetlenia dziennego dla dostrojenia
naświetlenia czytelni oraz pozwolić na dostosowanie sterowania oświetleniem w różnych
trybach (np. nocny, dzienny, weekendowy, letni, zimowy, z możliwością skomunikowania jego
funkcji w przyszłościowym rozumieniu z niektórymi poleceniami inteligentnego systemu
sterowania budynkiem komunikowany w metodzie zastosowania interfejsu: BAC net ; BAC net
IP lub Ethernet),
• składać się ze źródeł światła w technologii LED wraz z oprawami (o napięciu wejściowym 220240 V),
• posiadać wbudowany zegar oraz kalendarz
• możliwość zaprogramowania różnych funkcji na panelach klawiszowych naściennych lub
dimerach oraz urządzeniu z systemem android.
• możliwość ustawienia statusu lub odzyskania ostatniego ustawienia urządzeń po awarii zasilania
• możliwość tworzenia i łączenia grup oraz scen świetlnych
• Dawać swobodną komunikację pomiędzy routerami po połączeniu w sieć
• w pomieszczeniu Czytelni średnia wartość natężenia światła, olśnienie powinna być zgodna z
Polską normą PN-EN 12464-1, a oprawy powinny posiadać parametr UGR <19,
• tam gdzie zdemontowane zostaną oprawy zintegrowane awaryjne należy zainstalować oprawy
awaryjne LED z zasilaniem bateryjnym lokalnym zgodne z CNBOP odtwarzające pierwotny
wymagany stan lub lepszy naświetlenia drogi ewakuacyjnej w trybie pracy ewakuacyjnej,
• żywotność opraw zgodnie z L70B50 powinna być większa bądź równa 50 000 godzin,
• oprawy powinny być zgodne z normami:
o EN 55015 ( dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radio elektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne),
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o EN 62471: 2008 ( bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych),
o EN 61000-3-2 ( kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - część 3 - 2),
o EN 61547: 2009 ( sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - wymagania dotyczące
kompatybilności elektromagnetycznej),
• zapewnić oświetlenie, w którym wskaźnik oddawania barw będzie większy bądź równy wartości
tabelarycznej RA ≥ 80,
• składać się wyłącznie z produktów fabrycznie nowych oznaczonych zatwierdzonym przez
Komisję Europejską znakiem: ,,CE”.
• Cały system oświetlenia powinien składać się z tych samych elementów jakie wskazywała
złożona oferta lub nie mogąc przedstawić w ofercie odpowiedniego produktu przedstawić
produkt o parametrach i jakości takich samych odpowiadających wymaganemu.
2. Wykonawca, dokonujący wymiany oświetlenia, winien również dokonać demontażu obecnie
zainstalowanego systemu oświetleniowego w czytelni na suficie i zapewnić zagospodarowanie starej
instalacji oświetleniowej zgodnie z przepisami na swój koszt (m.in. ustawy o odpadach)
3. Na system oświetleniowy Wykonawca winien zapewnić gwarancję producenta na okres zgodny z
kryterium oceny ofert. Gwarancja winna obejmować produkty składające się na system
oświetleniowy. System oświetleniowy winien zostać objęty ochroną gwarancji również w sferze
usterek systemu operacyjnego sterowania (dopuszcza się, aby był on odrębnie określony tak jak
Wykonawca go stosuje).
Wykonawca winien również zapewnić serwis systemu oświetleniowego w cenie oferty przez okres
obowiązywania gwarancji - w przypadku:
a) usterek opraw oświetleniowych
b) sterowników Dali
c) routerów analogicznie do wskazanej przez producenta ochrony gwarancyjnej.
Załączniki do OPZ:
Załącznik nr 1 - Plan sytuacyjny – rozmieszczenie istniejących opraw w Czytelni.
Załącznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna
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Załącznik nr. 1 do OPZ
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Załącznik nr.2 do OPZ
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