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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

:.

Dotyczy postępowania o udzie|enie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Część 1.
Budowa bieżni i skoczni do skoku w da|, utwardzenia terenu, ogrodzenia panelowego
oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn. ,,Boisko wieIofunkcyjne z bieżnią
i skocznią do skoku w daI przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi'' - etap !
Część 2.
Modernizacja I rozbudowa boiska przy ZSP nr 1
Część3.  i  - ,
Budowa boiśka wlelofunkcyjne przy ZSP nr 2

Działając na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)' zamawiający pzekazuje poniżej wyjaśnienia
do treŚci S|WZ zgłoszone przezwykonawcow:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie zegara astronomicznego w formie dedykowanego
sterownika p|zeznaczonego do zarządzania oświet|eniem na obiektach sportowych?
Programowanie sterownika odbywa się za pomocą strony internetowej, tak więc z dowo|nego
miejsca moŻna ustawip czas truvania załączenia oświet|enia, a takŻe okreś|ić pzedział
czasowy, w ktorym oświet|enie będzie zapa|ane poprzez SMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu
administrator obiektu sportowego ma pełną kontro|ę nad oświetleniem przy jednoczesnym
optyma|nym komforcie uzytkowników korzystających z boiska w godzinach wieczornych.
Uzytkownicy po zmroku mogą samodzie|nie zapa|ac oświet|enie na okreś|ony usta|ony przez
administratora czas poprzezwysłanie SMs'
Hasło oraz specja|ny numer te|efonu umieszczone jest w widocznym miejscu na obiekcie.
Takie rozwiązanie generuje duze oszczędności kosztów energii e|ektrycznej w budzecie.
oświet|enić jiist włączane ty|ko wtedy kiedy pojawiają się uzytkownicy i gdy jest im ono
potrzebne.
odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający przewiduje montaz układu tzw. ,,softstań'' ograniczającego znacznie prąd
rozruchowy opraw LED? Liczne pomiary potwierdzająbardzo wysoki prąd rozruchowy opraw
LED wynoszący nawet 200-krotną wańość prądu znamionowego W czasie do 50 ms
(nie na|ezy my|ić pojęcia softstartu z łagodnym rozruchem diody LED, czy|i tzw. błysku).
odpowiedŹ:
Nie.
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