ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
„Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum

Sporządził: MT Consulting Kręcicki , Strzelczyk Sp. J
Ul. Wzgórze Bernadowo 228/4 Gdynia
Autorzy :
Marcin Strzelczyk
Tomasz Kręcicki

Nasza gmina przyciągająca światłem

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: (55) 640 63 00, fax: (55) 640 63 00
www.sztum.pl

I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia
ulicznego wzdłuż dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowych i gminnych) w następujących sołectwach:
Barlewice; dz. nr 64/2, (obręb Barlewice)
Pietrzwałd; dz. nr 112; 99; 27; 79 (obręb Pietrzwałd)
Szpitalna Wieś; dz. nr 296, 314/1, 314/2 (obręb Barlewice)
Koniecwałd; dz. nr 217; 146/2; 117/2; 59/1 (obręb Koniecwałd) (dodatkowo oświetlenie przejścia dla pieszych)
Gronajny dz. nr 85/2 (obręb Gronajny)
Węgry; dz. nr 319/2; 317/5, 320/10, 321(obręb Gościszewo)
Zakres zamówienia obejmuje odcinki dróg w poszczególnych miejscowościach, pokazane na mapach sytuacyjnych
załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do
sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, podpisaną umową przyłączeniową z ENERGA – OPERATOR S.A.
w Rejonie Dystrybucji w Kwidzynie oraz programem funkcjonalno – użytkowym. W pracach projektowych należy
przewidzieć możliwość dalszej rozbudowy sieci oświetleniowej.
Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego należy prowadzić w działkach
przedmiotowych dróg, a w razie konieczności częściowo po działkach przyległych do drogi po uzyskaniu zgody ich
właścicieli. Przedmiotowe odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej, gruntowej oraz z kostki „polbrukowej”,
przebiegają

przez

teren

zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej,

jednorodzinnej

i

tereny

częściowo

niezabudowane. Infrastruktura techniczna występująca w pasach drogowych wyszczególniona jest na mapach
sytuacyjnych stanowiących załączniki do PFU (załączniki od nr 1 do nr 6).

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1) Długości dróg, na których należy wybudować oświetlenie wynoszą w poszczególnych miejscowościach
odpowiednio:
–

Barlewice

L ~ 295 m,

klasa oświetleniowa: ME6

–

Pietrzwałd

L ~ 825 m,

klasa oświetleniowa: ME6

–

Szpitalna Wieś

L ~ 125 m,

klasa oświetleniowa: S4

–

Koniecwałd

L ~ 507m,

klasa oświetleniowa: ME 5

–

Gronajny

L ~ 720 m,

klasa oświetleniowa: M6

–

Węgry

L ~ 650 m,

klasa oświetleniowa: S5

2) Oświetlenie należy wykonać na słupach oświetleniowych stalowych prostych, cylindrycznych, o grubości
blachy 4 mm, ocynkowanych o wysokościach stosownych dla danej kategorii drogi i klasy oświetlenia.
Ilość słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami zalecanymi na terenie gminy Sztum
to 125 sztuk. Zamawiający dopuszcza budowę mniejszej ilości punktów świetlnych jeżeli zostaną
spełnione parametry oświetleniowe niniejszych dróg.
–

Barlewice

13 szt.

–

Pietrzwałd

31 szt.

–

Szpitalna Wieś

–

Koniecwałd

20 szt.

–

Gronajny

29 szt.

4 szt.
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–

3)

Węgry;

28 szt.

RAZEM:

125 szt.

Zasilanie poszczególnych obiektów przewidzieć odpowiednio:
–

Barlewice – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5913 „Barlewice PGR”, obwód „100”, ze słupa nr
104. Istniejąca szafka oświetleniowa zamontowana na słupie nr 401 nr ZP-1638086.

–

Pietrzwałd – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5923 „Pietrzwałd”, obwód „100”, słup nr 105. Przy
słupie nr 105 (istniejący słup linii rozdzielczej nn-0,4kV posadowiony w działce drogi). Proponuje się
montaż wolnostojącej szafki pomiarowej.

–

Szpitalna Wieś – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5291 „Szpitalna Wieś”, obwód „300”,
istniejąca szafka oświetlenia drogowego nr ZP-3552385, istniejący słup oświetlenia drogowego nr 3/1.

–

Koniecwałd – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5297 „Koniecwałd IV”, obwód „100”, słup nr 103.
Przy słupie nr 103 (istniejący słup linii rozdzielczej nn-0,4kV posadowiony w działce drogi) proponuje się
montaż wolnostojącej szafki pomiarowej wraz z układem sterowania oświetlenia.

–

Gronajny – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5293 „Gronajny II”, obwód „100”. Proponuje się

–

Węgry – Zasilanie ze stacji transformatorowej T-5243 „Węgry”, obwód „100”, słup nr 104. Przy słupie

montaż wolnostojącej szafki pomiarowej wraz z układem sterowania oświetlenia.
nr 104 (istniejący słup linii rozdzielczej nn-0,4kV posadowiony w działce drogi). Proponuje się montaż
wolnostojącej szafki pomiarowej wraz z układem sterowania oświetlenia.
4)

Projektowane linie oświetlenia drogowego wykonać jako linie kablowe podziemne.

5)

Do budowy linii oświetleniowych zastosować kable oświetleniowe YAKY 4x25mm2 lub YAKY 4x35mm2.

6)

Ze względu na to, że w terenach objętych zakresem robót budowlanych może znajdować się nie

zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie oraz ze względu na występowanie dróg gruntowych proponuje się
wykonanie linii kablowych oświetlenia drogowego na całej długości w rurach osłonowych z PCV o średnicy 75
mm, niebieskich karbowanych.
7) Przepusty pod drogami, wjazdami na posesję oraz przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
wykonać z rur gładkich HDPE o średnicy 110 mm, niebieskich o grubości ścianki 5,5 mm.
8) Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne (zgodne z przepisami prawa i normami) poruszanie się
użytkownikom dróg, przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie
energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.

1.2. Ogólne wymagania Zamawiającego
Zadanie dzieli się na dwa etapy:
Etap I – opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z przedmiarami robót i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano – wykonawczej.

Wymagania dla etapu I:
a) Projektowanie oświetlenia należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu ulic w poszczególnych
miejscowościach oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu i zapisów decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
b) W projekcie należy przewidzieć dalszą możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej.
c) Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:


Normy branżowe oraz przepisy prawa,



Warunki przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA OPERATOR SA,



Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,



Normę PN-EN 13201:2016 [2] Oświetlenie dróg składającą się z pięciu części:

–

CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia,

–

PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg Część 2: Wymagania eksploatacyjne,

–

PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych,
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d)

–

PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia,

–

PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

Opracowanie projektów budowlano wykonawczych winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań :
–

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

–

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1554).

e)

Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia w formie planów
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze
muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

f)

Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów.

g)

Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

h)

Mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego zakupi Wykonawca.

i)

Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, uzyskania
poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

j)

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego – zgodnie z projektem umowy.

k)

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

l)

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

m)

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

Wymagania dla etapu II:
Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oświetlenia
ulicznego dla poszczególnych miejscowości, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót.
a)

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy,

b)

W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:
–

Wytyczenie trasy kabli przez uprawnionego geodetę,

–

Kopanie rowów,

–

Układanie kabli,

–

Ułożenie rur osłonowych,

–

Układanie kabli w rurach osłonowych,

–

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników i opraw,

–

Montaż szafek sterowania oświetlenia przy słupach linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz przy stacji
transformatorowej,

–

Pomiary elektryczne: badania skuteczności ochrony od porażeń, uziemienia linii kablowych i instalacji w
słupach.

–

Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

–

Zabezpieczenie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

–

Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

–

Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

–

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
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–

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a
w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy.

–

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.

WYMAGANIA TECHNICZNE ONOŚNIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED

1) Dobór opraw należy prowadzić zgodnie z aktualną normą PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3 oraz PN-EN
13201. W doborze opraw należy uwzględnić zapisane w audycie oświetlenia Miasta i Gminy Sztum klasy
oświetleniowe dróg i ulic przypisane niniejszym lokalizacjom:
Oprawy oświetlenia dróg muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Materiał obudowy (korpus, pokrywa): wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL lub AKZO.
Materiał klosza: płaskie hartowane szkło.
Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.
Szczelność komory optycznej IP65.
Szczelność komory elektrycznej IP65.
Oprawa wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy
nasadek) pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający
na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15°
(montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu
obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany
proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa.
Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali
nierdzewnej.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawa musi być wyposażony w rozłącznik odcinający napięcie w
momencie otwarcia pokrywy osprzętu elektrycznego.
Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi.
Budowa oprawy pozwalająca na demontaż układu optycznego i zasilającego w celach serwisowych bez
konieczności demontażu korpusu oprawy ze słupa/wysięgnika.
Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych.
Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej.
Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy
układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED
zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu.
Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej matrycy LED,
każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą
strumieni poszczególnych soczewek.
Użyte w oprawie panele
LED muszą
spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.
Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K, wydajność świetlna powyżej 110lm/W.
Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70.
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).
Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w
Rozporządzeniu WE nr 245/2009.
Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI,
Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego
wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.
Oprawa wyposażona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umożliwiające montaż sterowników
systemu zarządzania oświetleniem
Odporność oprawy na przepięcia: minimum 9,5 kV.
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–
–
–
–

–

–

–

Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz,
współczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obciążenia.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.
Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 7 lat, wystawiona przez producenta
lub upoważnionego przedstawiciela
Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat
akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów
produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny.
Dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt) oraz kart katalogowych. Pliki dla każdego typu
oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać
sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych
do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt).
Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym
obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy
kształt (jedna rodzina opraw).
Gwarancja na cały wkład (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 7 lat, wystawiona przez producenta lub
upoważnionego przedstawiciela

Oznakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification - jednolity na całą Europę znak bezpieczeństwa
dla produktów elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszą już być akceptowane w innym kraju
europejskim. ENEC jest najbardziej prestiżowym ogólnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym, potwierdzającym
zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
w tym sprzętu oświetleniowego i wyrobów AGD. Ponadto znak ENEC informuje, że produkt spełnia wymagania
co najmniej zbieżne ze standardem ISO 9001, a zakład produkcyjny wyrobów oznakowanych znakiem ENEC jest
poddawany dodatkowej inspekcji (jest to dodatkowa gwarancja jakości).
2) W Koniecwałdzie w obrębie drogi krajowej nr 55 należy doświetlić przejście dla pieszych
dedykowanymi do tego celu oprawami – w ilości nie większej niż 2 sztuki.
Oświetlenie zaprojektowanego przejścia dla pieszych wykonane musi być
zgodne z "Wytycznymi do
projektowania oświetlenia przejść dla pieszych" dostępnymi pod następującym adresem
https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projektowanie-oswietlenia-przejsc-dla-pieszych.html
3) Wymagania dla oferentów odnośnie opraw i systemu sterowania
Oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe opraw,
systemu sterowania oraz wymaganych do nich deklaracji i certyfikatów.
Dodatkowo oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić obliczenia fotometryczne potwierdzające
spełnienia przez oprawy wymagań klas oświetlenia dla wszystkich dróg. Do obliczeń należy dołączyć pliki
fotometryczne stosowanych opraw w formacie umożliwiającym obliczenia w ogólnodostępnych oświetleniowych
programach komputerowych do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt).

III.

System inteligentnego oświetlenia - sterowanie i zarządzanie oświetleniem wymagania

Wszelkie koszty związanie z utrzymaniem systemu w chmurze, transmisją GSM, aktualizacją oprogramowania oraz
innymi działaniami koniecznymi w celu poprawnej pracy systemu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zgodnie z wytycznymi Zamawiającego jest zobowiązany zaprogramować właściwe poziomy świecenia
opraw. Wykonawca ma uruchomić system oraz przedstawiać raporty (przy uruchomieniu i na żądanie
Zamawiającego ale nie częściej niż raz na kwartał), z którego będzie jednoznacznie wynikało potwierdzenie
poprawności poziomów świecenia każdej z zamontowanych opraw. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić
pracowników Urzędu w obsłudze systemu.
System sterowania i zarządzania oświetleniem zwany dalej SYSTEMEM musi być zgodny z podanym poniżej
opisem oraz spełniać wyszczególnione wymagania dotyczące schematu działania, montażu oraz parametrów
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Oprawy wyposażone w sterowniki SYSTEMU komunikują się dwukierunkowo ze stacją bazową, punktem
zbiorczym systemu. Sygnał przesyłany będzie za pomocą fal radiowych o częstotliwości 868 MHz. Komunikacja
pomiędzy serwerem a oprawami poprzez stacje bazową, punkt zbiorczy w układzie gwiazdowym lub w układzie
kratowym zwanym także mesh lub komunikacja typu oprawa do oprawy. Stacje bazowe, punkty zbiorcze muszą
zapewniać redundancje SYSTEMU - w razie uszkodzenia lub zaniku zasilania któreś ze stacji inne przejmują
komunikację ze sterownikami tworząc tymczasową konfigurację systemu do czasu usunięcia awarii. Stacja
bazowa, punkt zbiorczy poprzez sieć 2G lub 3G komunikuje się z centralnym serwerem, na którym jest
zainstalowane oprogramowanie. Dostęp do oprogramowania poprzez urządzenie wyposażone w przeglądarkę
internetową oraz dostęp do sieci, zabezpieczone hasłem. Sterowanie SYSTEMEM przez operatora za pomocą
oprogramowania w chmurze.

I. Montaż elementów SYSTEMU
Sterowniki SYSTEMU muszą być uniwersalne – wykorzystywać sterowanie sygnałem cyfrowym DALI.
Sterowniki w standardzie wyposażone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. Montaż sterowników w
oprawach wyposażonych w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. Sterowniki SYSTEMU służą do
włączania napięcia na oprawę (jej układ zasilania świecenia źródła światła) za pomocą wewnętrznego układu
przełączającego zapewniające włączenie obciążenia o mocy mniejszej lub równej 450W z wykorzystaniem 3
złączy oraz sterują poziomem świecenia oprawy za pomocą 2 złączy gniazda. SYSTEM musi mieć w
standardzie również wersje sterowników montowane do obudowy oprawy z zapewnieniem stopnia szczelności
IP66 oraz wersje do zabudowania sterownika wewnątrz oprawy z wykorzystaniem zewnętrznej anteny.
Sterownik SYSTEMU realizuje wszystkie pomiary parametrów oprawy.
Serwer SYSTEMU musi być zainstalowany w zabezpieczonej serwerowni. Jego montaż i obsługa leży po
stronie dostawcy SYSTEMU. Użytkownik/operator SYSTEMU musi być wyposażony w urządzenie zapewniające
dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę.

II. Parametry SYSTEMU
SYSTEM musi spełniać następujące parametry:
1. SYSTEM jest systemem otwartym, dopuszczającym stosowanie opraw różnych producentów.
2. SYSTEM musi mieć w standardzie montaż elementów SYSTEMU w oprawie za pomocą gniazda w standardzie
NEMA 5pin, bez dodatkowej ingerencji w oprawę.
3. SYSTEM jest oparty na komunikacji radiowej o częstotliwości 868MHz, pomiędzy punktem zbiorczym –
radiostacją bazową a bezpośrednio wszystkimi oprawami w zasięgu komunikacji punktu zbiorczego.
Komunikacja musi być oparta na licencji otwartej, zgodna z normą EN 300 220 lub jej krajowymi
odpowiednikami. Obecność w pobliżu innych systemów wykorzystujących komunikację radiową nie może mieć
wpływu na skuteczność transmisji danych na potrzeby systemu sterowania oświetleniem.
4. Wymagana jest pełna dwukierunkowość transmisji punktów zbiorczych z oprawami.
5. SYSTEM musi zapewniać możliwość redundancji – oprawa po utracie komunikacji z początkową stacją bazową
musi mieć możliwość automatycznego skomunikowania się z inną stacją bazową będącą w jej zasięgu
6. Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe muszą komunikować się z centralnym serwerem za pomocą komunikacji
3G lub 2G, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocą sieci Wi-Fi. SYSTEM w skali miasta zadania nie
więcej niż 2 punkty komunikacji SYSTEMU z centralnym serwerem za pomocą sieci GSM.
7. Oprogramowanie SYSTEMU – interface – musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. Dostęp do
interface/oprogramowania musi być dostępny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia
wyposażonego w dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Dostęp do oprogramowania
szyfrowanym połączeniem musi być zabezpieczony podwójnym logowaniem i hasłem.
8. Wszystkie elementy SYSTEMU muszą być montowane na wysokości powyżej 4m od poziomu gruntu
9. Wszystkie elementy SYSTEMU muszą mieć stopień szczelności równy lub wyższy od IP65, temperaturę pracy z
minimalnego zakresu od -20C +/- 2C do 50C +/- 5C, wszystkie elementy SYSTEMU muszą być odporne na
promieniowanie UV. Element SYSTEMU montowany w oprawie musi mieć możliwość załączania obciążenia
większego niż 450W.
10. SYSTEM musi zapewniać zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu
przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do
interfejsu użytkownika jest możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i
przeglądarkę internetową
11. SYSTEM musi mieć możliwość sterowania - ściemniania wszystkimi oprawami w okresie świtu i zmierzchu z
wykorzystaniem pomiaru światła dziennego, odchyłka dokładności pomiaru natężenie oświetlenia nie większa
niż 3% dla każdej oprawy.
12. Sterowniki SYSTEMU muszą mieć zabudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe powyżej 10kV, do 20kV.
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13. Centralny serwer musi zapewniać za pomocą interface: graficzną lokalizację opraw na ogólnie dostępnych
mapach typu GoogleMaps, przedstawienie wszystkich mierzonych parametrów, generowanie raportów,
programowanie parametrów pracy opraw, ręczną zmianę parametrów.
14. SYSTEM musi się komunikować z różnymi systemami zasilaczy stosowanych w oprawach LED ze
ściemnianiem, zakres sterowania od 0% do 100% świecenia
15. SYSTEM musi mierzyć następujące parametry w każdej oprawie indywidualnie z dokładnością nie gorszą niż
1%:
– elektryczne: moc, prąd, współczynnik mocy
– zasilania: bieżące napięcie, przeciętne napięcie, za niskie napięcie, zaniki napięcia
– mocy: moc czynną, pobór mocy
– czasu: czas załączenia opraw, czas świecenia
– opraw: uszkodzenia, załączenia, czas świecenia, temperatury, utraty łączności
16. SYSTEM musi mierzyć czas z odchyłką nie większą niż 0,1s na rok
17. SYSTEM musi być wyposażony w następujące możliwości sterowania:
– włączanie i wyłączanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natężenia oświetlenia dziennego
– redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw
– załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy
– możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie
– redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji
– możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróżnieniem na dni
– możliwość ustawienia różnych parametrów świecenia opraw na bazie kalendarza w zależności od sezonu
roku oraz świąt
– możliwość sterowania oprawą w zakresie: włącz/wyłącz, ściemnienie do jednego poziomu w zadanym
okresie w ciągu nocy, ustawienie w ciągu nocy do minimum ośmiu poziomów ściemnienia oprawy
– możliwość dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw
– utrzymanie stałego strumienia w czasie CLO
– dostęp do historycznych parametrów pracy systemu
– sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego
poziomu mocy lub temperatury
– generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów i innych raportów z mierzonych parametrów
przez SYSTEM
– dodawanie nowych punktów świetlnych do systemu
– tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym
momencie
– możliwość zmiany parametrów świecenia opraw poprzez operatora
18. Oprawy muszą się komunikować automatycznie ze stacją bazową, bez konieczności ingerencji operatora po
awaryjnym zaniku i powrocie napięcia zasilania
19. SYSTEM musi zapewniać zdalną aktualizacje oprogramowania elementów SYSTEMU
20. SYSTEM musi rejestrować dane z opraw z całej historii pracy systemu
21. SYSTEM musi mieć w standardzie współpracę z systemem pomiaru natężenia ruchu pojazdów. Pomiar ten
może być wykorzystywany do ustalenia poziomu luminacji ulicy zgodnego z normą PD CEN TR 13201-1-2014
22. SYSTEM musi umożliwiać dodawanie opraw do systemu oraz innych elementów inteligentnego miasta jak na
przykład pomiar skażenia powietrza, hałasu itp.
23. Na żądanie Zamawiającego Oferent musi przedstawić dokumenty potwierdzające poprawność działania
SYSTEMU (np. referencje) w minimum 4 lokalizacjach na łączną ilość minimum 1000 sztuk (z czego 2 na
minimum 500 sztuk) oraz przeprowadzić prezentację działania SYSTEMU
24. Gwarancja SYSTEMU minimum 7 lat. Minimalny zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urządzenia,
zdalną aktualizację oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostęp do oprogramowania systemu,
szkolenie do 6 pracowników Zamawiającego przy uruchomieniu SYSTEMU, na żądanie Zamawiającego do 6
dodatkowych szkoleń do 6 pracowników Zamawiającego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne wsparcie
serwisowe, ustawienie programów świecenia, szablonów raportów, analiz, alarmów zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego do 7 razy w okresie gwarancji, opłatę za transmisję danych w całym okresie gwarancji
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