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Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przebudowa Placu Zamkowego z przyległym skwerem w ramach
Projektu ,, Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode- Stare Miasto" w
Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie ań, 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamóWień publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164), udzielam odpowiedzi:

7, czy lnwestor może określić minimalnq ilość projektorów do iluminacji Zamku

Królewskiego?

Odp.l. Minimalna ilość projektorów do wykonania iluminacji Zamku Królewskiego została
przyjęta zgodnie z załoźeniami ustalonymi z Konsefwatorem Zabytków:

DACH - oprawy projektorowe typu Vaya flood 4szt - (światło białe zimne 4000K) -
montowane na słupach latarni ulicznych opcjonalnie na elewacji sąsiadujących budynków
lub dodatkowo stawianych słupach

ELEWACJE - oprawy projektorowe typu Color Blast RGBW 8szt (każda elewacja 2szt -
jedna świeci od poziomu gruntu do pierwszej kondygnacji włącznie, a druga powyżej
pierwszej kondygnacji do okapu dachu). Oprawy montowane na latarniach ulicznych, Na
elewacji północnej(wejściowej), oprawy montowane na elewacji budynków
admin istracyjnych.

OKNA - oprawy liniowe typu Color Graze RGBW 14szt, montowane na zewnętrznych
parapetach okien, iluminując wnękę okienną

PRZESTRZENlE MlĘDZYoKlENNE - oprawy projektorowe typu Color Burst RGBW 18szt,
montowane na betonowych słupkach (wystających ok. 15-20cm nad poziom gruntu),
iluminujące przestrzenie międzyokienne.

PowyŻej podano przykładowe typy opraw, o parametrach okreŚlonych w PFU.

2, ,,lakie oprawy majq zastosowanie do oświetlenia parku montowane na latarniach
typu P2/07 ( sodowe czy LED)? W opisie pn."Program Funkcjonalno-Użytkowy"
Oświetlenie uliczne projektuje się stylowmi latarniami typu P2/07 z oprawami
,,Vera" 07/B firmy ,,Art,Metal" i lampq WLS7OW lub LED. Proszę o wyjaśnienie."



Odp.2. Oprawy do oświetlenia parku należy przyjać zgodnie z zapisami PFU "Vera"Ol/B
ArtMetal, jako źródło światła lampa WLS7OW, analogicznie jak w rozwiązaniach na ulicy
Zamkowej i Placu Zamkowym.

3, Czy moźna zastosować żarówki LED z gwintem E27 o parametroch nie gorsrych niż
lampy Ępu WLS 70W?

odp.3, 3. Należy zastosować lampy WLS7OW.


