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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę opraw oświetleniowych przeznaczonych do przestrzeni 

ekspozycyjnej muzealnej 

 nr sprawy: ADMIN/02/PN/03/2020 

 

 

 

Założenia funkcjonalne systemu oświetlenia ekspozycyjnego  
 

1. Oprawy typu projektor LED zostaną zamontowane w przestrzeni ekspozycyjnej  do szynoprzewodów DALI.  

2. Koncepcja  oświetlenia ekspozycyjnego przewiduje wykorzystanie opraw o różnej mocy i charakterystykach 

rozsyłu światła.  

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) poszczególnych parametrów projektowanych urządzeń przedstawiają Tabela 

1 i Tabela 2. 

4. Koncepcja oświetlenia zakłada nowoczesną formę. Zadaniem światła będzie wzmocnienie efektu  kreowanego 

przez scenografię wystawy poprzez podkreślenie charakteru poszczególnych stref i budowania w nich 

odpowiedniego nastroju. Zakłada się operowanie zróżnicowanymi rozsyłami światła od wąskostrumieniowych 

wydobywających pojedyncze eksponaty i ograniczających emisję światła na przestrzeń wokół nich, do 

szerokostrumieniowych - równomiernie oświetlających duże obiekty i plansze merytoryczne.  

 

Natężenie oświetlenia we wnętrzach kontrolowane będzie za pomocą systemu DALI w taki sposób by architektoniczna 

artykulacja pomieszczeń była w pełni czytelna. Pozwoli to budować dramaturgię narracji wystawy przy jednoczesnym 

ukierunkowaniu uwagi zwiedzających w miejsca, gdzie umieszczone będą kolejne elementy opowieści. Montaż 

projektorów LED na szynoprzewodach pozwoli na łatwą i szybką modyfikację ustawienia światła w przypadku 

ewentualnej modyfikacji ekspozycji.  Ujednolicony charakter opraw oświetleniowych pozwoli na dowolne 

dysponowanie urządzeniami z możliwością ich przenoszenia pomiędzy strefami, zwiększania lub zmniejszania ilości 

punktów świetlnych.   

 

Dzięki precyzyjnym ustawieniom poszczególnych punktów świetlnych, zakłada się wyróżnianie światłem 

najważniejszych eksponatów, skupiając na nich uwagę zwiedzających na od razu po wejściu do danej strefy narzucając 

jednocześnie kierunek zwiedzania. Wystawa w której zostaną zainstalowane oprawy oświetleniowe,   jest różnorodna 

i skierowana do szerokiego spektrum zwiedzających, dlatego ważnym  elementem  jest jakoś opraw oświetleniowych, 

tak aby światło nie zaburzało formy obiektów, aby każdy aspekt: bryła, kolor, detal każdego z nich był jak najlepiej 

widoczny. Obiekty przestrzenne będą oświetlono co najmniej dwóch punktów światła, tak by kontrolować powstające 

cienie, a jednocześnie wydobyć jak najpełniej plastykę bryły.  
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Ze względu na charakter, rodzaj eksponatów oraz aranżację przestrzeni wystawy wymaga się , aby dostarczone oprawy 

posiadały źródło światła o ciepłej temperaturze bieli – 3000K, natomiast w miejscach które będą musiały być 

dodatkowo wyróżnione z całej wystawy zastosowano oprawy zmiennobarwne RGBW, w których dzięki płynnemu 

ściemnianiu poszczególnych kolorów podstawowych (czerwony, zielony, czerwony i biały) umożliwi dobranie 

dowolnego koloru światła, jego odcienia i intensywności. Realizacja tego efektu wymaga zastosowania nowoczesnych 

lamp muzealnych, zaopatrzonych w soczewki skupiające strumień rozsyłu światła (soczewki można łatwo bez użycia 

narzędzi wymieniać w celu zmiany charakterystyki rozsyłu światła). 

 

5. Tabela 1. Zestawienie wymaganych poszczególnych parametrów technicznych urządzeń – opis przedmiotu zamówienia OPZ. 

LP typ ilość opis przetargowy 

1. L1 72 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED, moc oprawy (LED + zasilacz)  maks. 10 W, strumień świetlny 500lm +/-5%, 
temperatura barwowa 3000K,  
tolerancja chromatyczności SDCM < 2, współczynnik oddawania barw min. CRI97. 
Płynna regulacja strumienia świetlnego w standardzie DALI w zakresie od 100-1%. 
Kąt rozsyłu 70 +/- 10%, który zapewniający przy odległości 4m plamę światła o średnicy max. 0,5m z 
natężeniem min. 1300lx  +/- 5%. 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 100mm +/- 10%.  
waga max 0,7 kg +/- 10% 
Wymagany certyfikat ENEC 

2. L2 30 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED, moc oprawy max. (LED + zasilacz)  maks. 27W, strumień świetlny min 1450lm +/-
5%, temperatura barwowa 3000K,  
tolerancja chromatyczności SDCM < 2, współczynnik oddawania barw min. CRI97. 
Płynna regulacja strumienia świetlnego w standardzie DALI w zakresie od 100-1%. 
Kąt rozsyłu 160 +/-10% zapewniający przy odległości 4m plamę światła o średnicy 1,12m z natężeniem 
min. 900lx +/-5%. 
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo soczewkom – 
dostępne 6 różnych soczewek (spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, 
owal, wallwasher) 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
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Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 100mm +/- 10%.  
Waga 0,7kg +/- 10%  
Wymagany certyfikat ENEC 

3. L3 100 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED, moc oprawy (LED + zasilacz) maks. 26W, strumień świetlny 1250lm +/-5%, 
temperatura barwowa 3000K,  
tolerancja chromatyczności SDCM < 2, współczynnik oddawania barw min. CRI97. 
Płynna regulacja strumienia świetlnego w standardzie DALI w zakresie od 100-1%. 
Kąt rozsyłu 290 +/-10% zapewniający przy odległości 4m plamę światła o średnicy 2m z natężeniem 
min. 300lx +/-5% 
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo – dostępne 6 
różnych soczewek (typ spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, owal, 
wallwasher) 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 100mm +/- 10%.  
Waga 0,7kg +/-10%.  
Wymagany certyfikat ENEC 

4. L4 8 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED, moc oprawy (LED + zasilacz) maks. 27W, strumień świetlny min 1400lm +/-5%, 
temperatura barwowa 3000K,  
tolerancja chromatyczności SDCM < 2, współczynnik oddawania barw min. CRI97. 
Płynna regulacja strumienia świetlnego w standardzie DALI w zakresie od 100-1%. 
Owalna charakterystyka rozsyłu światła 170x630 +/-10% zapewniający przy odległości 3m plamę 
światła o wymiarach 3,5m x 0,9m z natężeniem min. 430lx +/-5%  
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo soczewkom – 
dostępne 6 różnych soczewek (spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, 
owal, wallwasher)  
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
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stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 100mm +/-10%.  
Waga 0,7kg +/-10% 
Wymagany certyfikat ENEC 

5. L5 12 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED, moc oprawy (LED + zasilacz) maks. 27W, strumień świetlny 1250lm +/-5%, 
temperatura barwowa 3000K,  
tolerancja chromatyczności SDCM < 2, współczynnik oddawania barw min. CRI97. 
Płynna regulacja strumienia świetlnego w standardzie DALI w zakresie od 100-1%. 
Charakterystyka rozsyłu typu wallwasher (szerokokątna – asymetryczna). 
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo soczewkom – 
dostępne 6 różnych soczewek (typ spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, 
owal, wallwasher) 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 100mm +/-10%.  
Waga 0,7kg +/-10% 
Wymagany certyfikat ENEC 

 6. L6 11 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED RGBW, moc oprawy (LED + zasilacz) maks. 41W, strumień świetlny min 1650lm +/-
5%, tolerancja chromatyczności SDCM < 2, Strumień świetlny dla poszczególnych kolorów: czerwony 
(R): 320lm ; zielony (G): 760lm, niebieski (B): 260lm; biały (W): 840lm 
Ściemnianie w standardzie DALI w zakresie od 100-1%,  
płynne sterowanie kolorami poprzez mieszanie poszczególnych składników kolorystycznych światła. 
Charakterystyka rozsyłu typu spot 150 +/-10%. 
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo soczewkom – 
dostępne 6 różnych soczewek (spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, 
owal, wallwasher) 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 3600 oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 2700, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
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Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 130mm +/-10%.  
Waga 1,5kg +/-10% 
Wymagany certyfikat ENEC 

 7. L7 9 

Oprawa LED do montażu szynoprzewodzie DALI lub w bazie DALI. 
Źródło światła LED RGBW, moc oprawy (LED + zasilacz) maks. 41, strumień świetlny min 1650lm +/-
5%, tolerancja chromatyczności SDCM < 2, Strumień świetlny dla poszczególnych kolorów: czerwony 
(R): 320lm ; zielony (G): 760lm, niebieski (B): 260lm; biały (W): 840lm 
Ściemnianie w standardzie DALI w zakresie od 100-1%,  
płynne sterowanie kolorami poprzez mieszanie poszczególnych składników kolorystycznych światła. 
Charakterystyka rozsyłu typu flood 300 +/-10%. 
Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła dzięki wymiennym beznarzędziowo soczewkom – 
dostępne 6 różnych soczewek (spot ~15st, flood ~30st, wide flood ~50st, extra wide flood ~80st, 
owal, wallwasher) 
Oprawa współpracuje z dodatkowymi akcesoriami jak przesłony antyolśnieniowe, filtry barwne, klapy 
typu "barn doors" itp.  
Korpus z odlewu ze stopu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL9002. 
Możliwość obracania oprawy w zakresie 360st oraz wychylania głowicy optycznej w zakresie 270st, co 
pozwala na świecenie w kierunku montażu. 
Zintegrowany układ zasilający odseparowany termicznie. 
Żywotność 50000h L90/B10 - spadek strumienia dla 90% punktów LED nie większy niż 10% w 
stosunku do strumienia nominalnego. 
Zamawiający wyklucza źródło światła typu COB (Chip On Board)  
Głowica optyczna w kształcie cylindrycznym o średnicy 130mm +/-10%.  
Waga 1,5kg +/-10% 
Wymagany certyfikat ENEC 

8. szyna 2m 2 szynoprzewód DALI, długość 2m, RAL9002 

9. szyna 3m 14 szynoprzewód DALI, długość 3m, RAL9002 

10. szyna 4m 41 szynoprzewód DALI, długość 4m, RAL9002 

11. łącznik  29 Łącznik liniowy ukryty do szynoprzewodów DALI, RAL9002 

12. "L" - łącznik 16 Łącznik kątowy "L" do szynoprzewodów DALI, kolor RAL9002 

13. zasilanie lewe 15 Element końcowy zasilający szynoprzewodów DALI, RAL9002 

14. zaślepka 15 Element końcowy szynoprzewodów DALI, RAL9002 

15. zawiesie 190 Zawiesie na bazie linki stalowej z bezstopniową regulacją długości. Długość linki stalowej min 2,5m 
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6. Tabela 2. Zestawienie mocy urządzeń. 

LP typ oprawy ilość 
Maksymalna moc  

jednostkowa 
[W] 

Maksymalna  
moc łączna 

[W] 

1. L1 72 10 720 

2. L2 30 27 810 

3. L3 100 26 2600 

4. L4 8 27 216 

5. L5 12 27 324 

6. L6 11 41 451 

7. L7 9 41 369 

        5490 

 

 

 

 


