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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa oświetlenia drogi celnej  
oraz Terminala Samochodowego w Koroszczynie” zawarto w Programie funkcjonalno- 
użytkowym, stanowiącym załącznik do Istotnych Postanowień Umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) opracowanie projektu wykonawczego,  którego zakres będzie zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tj. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129) i uzgodnienie z Zamawiającym – 2 egz.,  

2) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na terenie DPG w Kukurykach  – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)  
i uzgodnienie z Zamawiającym, Strażą Graniczną i Krajową Administracją Skarbową  
– 4 egz., 

3) wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła - sodowym  
lub rtęciowym na słupach stalowych z wysięgnikiem jednoramiennym  
lub dwuramiennym  o wysokości 9 m na oprawy oświetleniowe uliczne 407 szt.  
ze źródłem światła typu LED, z zastosowaniem podnośnika samochodowego  
lub innego urządzenia pozwalającego na wykonanie wymiany zgodnie z warunkami 
BHP. 

Minimalne wymagane parametry oprawy oświetleniowej ulicznej: 
a) oprawy drogowe winny być przystosowane do pracy na terenie zewnętrznym 

bez zadaszeń, terenie otwartym, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, 
- stopień ochrony oprawy min. IP 65, 
- ochrona udarowa min. IK 08, 
- zakres pracy w temperaturze od – 35o C do +35o C, zabezpieczenie  
   przed przegrzaniem 

b) wydajność świetlna nie mniejsza niż 100 lm/W po uwzględnieniu strat  
w układzie optycznym i zasilającym, 

c) współczynnik mocy biernej min. 0,95, 
d) temperatura barwowa światła w zakresie 3500-5000 K, Ra > 70, 
e) żywotność diod LED oraz opraw min. 100 000 godzin pracy, 
f) zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10 kV, odporność min. 5kA 
g) kąt rozsyłu światła min. 120 o, 
h) oprawy wykonane w II kl. ochronności przeciwporażeniowej, 
i) regulowany kąt nachylenia, świecenia oprawy, 
j) musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE, 
k) musi spełniać wymagania normy PN-EN 62471:2010, 
l) powinna być możliwość wymiany panelu ze źródłami światła w warunkach 

technicznych, 
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m) korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium malowany 
proszkowo, 

n) powinna posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnienia 
pomiędzy komorą optyczną a otoczeniem, 

o) udzielona gwarancja na oprawę winna wynosić min. 5 lat. Gwarancja winna 
obejmować min. źródło światła i podzespoły zasilania w oprawie, z wymianą 
uszkodzonych podzespołów Wykonawcę na jego koszt, 

p) oprawy powinny posiadać licencję ENEC Plus lub inny dokument wydany 
przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający wiarygodność 
określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych. 

4) wymianę przewodu kabelkowego zasilającego oprawę w słupie. Przewód należy 
wciągnąć w rurę instalacyjną wciągniętą do słupa - 407 kpl., 

5) wymianę zabezpieczeń nadprądowych w tabliczkach słupowych i szafach 
oświetleniowych zasilających obwody oświetleniowe do wartości dobranego 
zabezpieczenia w opracowanym projekcie, 

6) wykonanie uziomów przy słupach oświetleniowych wraz z podłączeniem zgodnie  
z opracowaną dokumentacją projektową – 363 kpl., 

7) wykonanie pomiarów ochronnych wykonanych instalacji elektrycznych – 1 kpl., 
8) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – 1 kpl., 
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl., 
10) przekazanie zamawiającemu zdemontowanych elementów istniejącego oświetlenia 

zewnętrznego tj. oprawy, zabezpieczenia, przewody itp., 
11) zalecana jest wizja lokalna na terenie dpg w Kukurykach, drodze celnej i Terminalu 

Samochodowym w Koroszczynie, 
12) minimalny okres gwarancji 5 lat na wykonane roboty budowlane i wbudowane 

materiały i urządzenia. 

 
CPV:  

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,  
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe, 

     45314300-4 - Instalowanie infrastruktury kablowej, 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 

 
UWAGA: 
W przypadku wątpliwości bądź zaistniałych różnic pomiędzy Opisem przedmiotu zamówienia  
a Programem Funkcjonalno-Użytkowym należy brać pod uwagę Opis przedmiotu zamówienia. 

 


