
 
 

Choryń, 2018.09.07 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 

Wymiana oświetlenia w szklarniach Danlab 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu doświetlania roślin w 2 blokach szklarniowych. 

 

Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż systemu doświetlania lampami LED poszczególnych 

bloków szklarniowych, aby spełniony był wymóg dotyczący natężenia światła  

• 200 µmol/m2/s na wysokości uprawy dla bloku B1, B2. 

 

Zadanie 1 

Wymiana oświetlenia w Bloku B1 

 

Lampy LED o składzie spektralnym światło niebieskie 14%, zielone 16%, czerwone 53%, daleka 

czerwień 17%, PAR 83%, CCT 2500, CRI 70. 

Moc wejściowa 220 - 240 V AC. 

Lampa o poborze mocy nie większym niż 135W, masa nie więcej niż 3,2 kg, wymiary nie większe 

niż (dł  x szer) 1180 x 74 mm.   

Kable instalacyjno / komunikacyjne pozwalające na połączenie lamp w bloku. 

Komplet mocowań lamp 

Przeciętny czas pracy 50000h. 

Oprawa co najmniej IP66, praca w zakresie temperatur 0-35°C. 

Gwarancja min. 3 lata. 

 

Wykonawca wykona 

• demontaż i utylizację istniejących systemów oświetlenia, 

• przebudowę obwodów elektrycznych, zabezpieczeń i układu sterowania lamp dopasowaną do 

obciążenia doświetlania, 

• dostawa i wykonanie okablowania pomiarowego i sterującego, podłączenie do istniejących paneli 

wykonawczych z wykonaniem galwanicznej separacji sygnałów sterujących, uruchomienie systemu 

sterowania oświetleniem, 

• po uruchomieniu systemu zapewni konieczne poprawki. 



 

W celu zapoznania się z miejscem montażu sprzętu (w szczególności z rozmieszczeniem 

istniejących instalacji) oraz uniknięcia błędów w wycenie oferty, Zamawiający sugeruje przed 

złożeniem oferty każdy z Wykonawców przeprowadził wizję lokalną. 

Termin realizacji 8 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy. 

Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi sprzętu pokrywa Wykonawca. 

Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji zapewniony, w sprawach awaryjnych, 

zostanie telefoniczny kontakt z serwisem siedem dni w tygodniu. 

Czas reakcji serwisu: podjęcie działań naprawczych w terminie 48h od zgłoszenia awarii. 

 

 

Zadanie 2 

Wymiana oświetlenia w Bloku B2 

 

Lampy LED z możliwością dostosowania spektrum światła, zakres modulacji światła niebieskiego 

od 2 do 14% w świetle całkowitym, zawartość zielonego / białego od 3-22% w świetle całkowitym 

zależnie od modulacji światła. 

Moc wejściowa 230 V AC. 

Lampa o poborze mocy w zakresie 100 - 550W (regulowana sterownikiem). 

Masa nie większa niż 13 kg, wymiary nie większe niż (dł  x szer) 550 x 230 mm.  

Kable instalacyjno / komunikacyjne pozwalające na połączenie lamp w bloku. 

Komplet mocowań lamp 

Przeciętny czas pracy 50000h. 

Aktywny system chłodzący diody LED. 

Oprawa co najmniej IP66, praca w zakresie temperatur 0 - 40°C. 

Jednostka sterująca na PC. 

Gwarancja min. 2 lata. 

 

 

Wykonawca wykona 

• demontaż i utylizację istniejących systemów oświetlenia, 

• przebudowę obwodów elektrycznych, zabezpieczeń i układu sterowania lamp dopasowaną do 

obciążenia doświetlania, 

• dostawa i wykonanie okablowania pomiarowego i sterującego, podłączenie do istniejących paneli 

wykonawczych z wykonaniem galwanicznej separacji sygnałów sterujących, uruchomienie systemu 

sterowania oświetleniem, 

• po uruchomieniu systemu zapewni konieczne poprawki. 

 



W celu zapoznania się z miejscem montażu sprzętu (w szczególności z rozmieszczeniem 

istniejących instalacji) oraz uniknięcia błędów w wycenie oferty, Zamawiający sugeruje przed 

złożeniem oferty każdy z Wykonawców przeprowadził wizję lokalną. 

Termin realizacji 8 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy. 

Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi sprzętu pokrywa Wykonawca. 

Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji zapewniony, w sprawach awaryjnych, 

zostanie telefoniczny kontakt z serwisem siedem dni w tygodniu. 

Czas reakcji serwisu: podjęcie działań naprawczych w terminie 48h od zgłoszenia awarii. 

 

Załącznik: Schemat szklarni. 

 


