
Załącznik nr 7 do SWZ nr ref. PTT – ZP/2620/04/04/2022 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elementy zamówienia:  

1) były pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, w stanie 
kompletnym i zdatnym do używania, tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z 
przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów,  

2) muszą spełniać wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie,  

3) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

4) muszą spełniać wymagania techniczne określone poniżej.  

Elementy podlegające dostawie: 

Część 1 - 4 sztuki reflektorów ledowych stojących z obsługą ręczną 

Dane techniczne reflektorów  

soczewki Fresnel ze zmianą ogniskowej  

aluminiowa obudowa 

funkcja płynnej regulacji temperatury barwowej: 2.800-10.000 K  

    średnica soczewki: ok. 274 mm (10 cali)  

     kąt: 15-50°  

     mocowanie: czop ok. 28-mm  

     kąt nachylenia: ±90°  

     zasilanie: AC 100-250 V (50-60 Hz) 

    kolor: Full RGB+W gama kolorów z regulacją barwy i nasycenia  

    przyciemnianie: od 0 do 100% ciągłe  

    maksymalny pobór mocy: 510 W 

    żywotność diod LED: ok. 50.000 godzin 

    DMX setup 5 pinowy  

złącze Schuko/Edison lub równoważne 

Część 2 - reflektor wyładowczy 1800 W wraz ze statecznikiem (balastem) maksymalizującym 
wykorzystanie reflektora wyładowczego 

Dane techniczne reflektora wyładowczego 

moc 1800W 

zakres napięcia: 100-140 V 

średnica soczewki: ok. 250 mm   
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średnica akcesoriów: ok. 330 mm 

system openface lub równoważny zwiększający wydajność świetlną 

skorelowana temperatura barwy: 6.000 K  

kąt świecenia: regulowany 20-60°  

regulacja przyciemnienia światła 50-100% z balastem  

wtyczka: VEAM, Schaltbau lub równoważna w zapewnieniu odpowiedniego przesyłu oraz w 
zakresie odporności środowiskowej  

oprawka: G38  

Dane techniczne statecznika (balastu) 

częstotliwość:50/60/75/1000 Hz  

120/230 V~ 

zasilanie sieciowe: 1160 VA  

napięcie zasilania: 90-130 / 180-250 V (50/60 Hz)  

regulacja przyciemnienia: 50-100%  

waga: ok. 6,5 kg  

temperatura podczas pracy: -20°C do +50°C  

korekcja współczynnika mocy (ALF aktywny filtr liniowy lub równoważny)  

moc prądu: stała kontrola i automatyczne wykrywanie  

złącze Schuko lub równoważne 

Część 3 - 6 naświetlaczy ledowych  

Dane techniczne  

źródło: 150W LED 

aluminiowa obudowa 

24 mikrooptycznych reflektorów asymetrycznych 

system chłodzenia bez wentylatora (chłodzenie konwekcyjne) 

minimum 8-bitowa kontrola każdego koloru 

układ bez migotania  

sterowanie i zasilanie łączone kaskadowo 

kompatybilny z DMX / RDM / ARTNET / sACN 

Konfiguracja systemu lokalnie i zdalnie przez RDM lub TCP/IP - zintegrowany wyświetlacz 

elastyczny system mocowania QuickRig lub równoważny 

waga: ok. 8,2 kg 
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Pozostałe wymagania: 

1. Gwarancja i bezpłatny serwis urządzenia przez min. 12 miesięcy; 

2. Usunięcie wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji, niezwłocznie ale nie później niż 
w terminie 5 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie lub usterce. 

Rozwiązania równoważne: 

1. Nazwy produktów lub producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wskazane nazwy 
produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten 
sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” 
Zamawiający rozumie oferowanie produktów gwarantujących realizację zadania 
zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 
pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w 
specyfikacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.  

2. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:  
2.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);  
2.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne);  
2.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.   
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