
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia 
i monitoringu boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ 
SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOF UNKCYJNYCH W POWIECIE 

POZNAŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-16-01/10 
l.dz.: ZP.KW-00109/10 

Data: 
22.04.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

1. Zamawiający w opracowaniu – załącznik nr 2 pisze „wysokość słupów i ilość opraw dobrać w oparciu 
o obliczenia wymaganego natęŜenia oświetlenia i równomierności oświetlenia”. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie, jaki poziom średniego natęŜenia oświetlenia jest wymagany przez 
Zamawiającego. Czy wystarczy zaprojektować oświetlenie boisk przy załoŜeniu średniego poziomu natęŜenia 
na poziomie 75 lx, tak jak jest to wymagane Polską Normą PN – EN 12193 – boiska przyszkolne, sportowe tereny 
rekreacyjne? 

2. W załączniku nr 2 Zamawiający określa parametry pulpitu sterującego. Naszym zdaniem w systemach telewizji 
przemysłowej składających się z jednej bądź dwóch kamer stacjonarnych stosowanie pulpitu sterującego jest 
zbędne. Wszelkie funkcje moŜna wywołać z menu rejestratora. Prosimy o wyraźne udzielenie odpowiedzi czy 
Zamawiający na pewno wymaga dostawy pulpitu sterującego na poszczególnych obiektach? 

3. Czy w obiektach, w których istnieje system monitoringu naleŜy dostarczyć nowe monitory? 

4. W załączniku nr 2 Zamawiający zaleca stosowanie opraw do oświetlenia terenów sportowych o mocy 250W. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaprojektowanie opraw o mocy 400W? 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Oświetlenie winno być zaprojektowane zgodnie z aktualną Polską Normą PN – EN 12193. 

2. Wykonawca, do codziennej obsługi systemu, winien zaprojektować i dostarczyć pulpity sterujące na poszczególne 
obiekty. 

3. Wykonawca winien zaprojektować i dostarczyć nowe monitory na obiekty, w których ilość kamer przekracza 
6 szt., albo będzie zaprojektowany rejestrator – bez względu na ilość kamer. 

4. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i dostarczenie opraw o mocy 400W. 
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