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1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, zamontowanie oraz uruchomienie systemu inteligentnego oświetlenia na 
wybranych ulicach miasta Rawicza w ramach projektu pn. ”Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych 
rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Rawicz”. 
 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:  

51210000-7  Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 
72320000-4  Usługi bazy danych 
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany źródła światła na LED, dostarczenia, 
zamontowania oraz uruchomienia w zakresie oświetlenia ulicznego sterowników opraw oraz (jeżeli są konieczne) 
elementów zbiorczych/stacji bazowych oraz oprogramowania systemu wraz z systemem informatycznym. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż oraz uruchomienie 23 szt. sterowników opraw wraz z systemem 
oraz urządzeniami pomocniczymi. Zapewnienie transmisji za pomocą technologii LoraWAN. 
 
 
2. Wymagania w zakresie źródła światła. 

 
Dla opraw ozdobnych – stylowych w ciągu ul. 3 Maja  i ul. Grunwaldzkiej  w Rawiczu  należy przewidzieć 
wymianę źródła światła z sodowego o dotychczasowej mocy 80W wraz z układem zasilającym na oprawy 
ze źródłem światła LED,  bez wymiany obudowy i klosza oprawy. 

Dotychczasowa moc jednostkowa oprawy – 80W nie zabezpiecza komfortu widoczności pieszych 
i uczestników ruchu drogowego. W celu doboru odpowiedniej mocy konieczna jest wizja w terenie oraz 
uzgodnienie planowanego rozwiązania z Enea Oświetlenie. 
 

3. Wymogi techniczne urządzeń sterowania. 
 

1) Wymagania dotyczące zabudowanych w zakresie oświetlenia ulicznego sterowników opraw oraz (jeżeli 
są konieczne) elementów zbiorczych/stacji bazowych oraz oprogramowania systemu wraz z systemem 
informatycznym.  

2) Umieszczony w kolumnie Dowód spełnienia wymagania termin „prezentacja” oznacza, że Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do prezentacji opisanych w wymaganiach parametrów. 
Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Prezentacja ma być wykonana przez Wykonawcę 
poprzez zaprezentowanie zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami SWZ na podstawie już 
zainstalowanych systemów.  

3) Wymagane jest zaprezentowanie działania systemu sterowania oświetleniem w co najmniej 
3 lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej, każda lokalizacja ma obejmować co najmniej 100 
sterowników opraw. Prezentacja ma wykazać listę co najmniej 3 producentów opraw sterowanych z 
systemu oraz wykazać sterowanie co najmniej 2 typami opraw z zasilaczami DALI. Przedstawiona oferta 
musi zawierać system zarządzania, który spełnia wszystkie podane w tabeli wymagania funkcjonalne. 
Weryfikacja wymagań ze specyfikacji polega na tym, że Wykonawca w trakcie prezentacji musi wskazać 
w systemie wybrane przez Zamawiającego z Opisu Przedmiotu Zamówienia parametry dotyczące 
systemu sterowania oraz pokazać wskazania bieżące a także historyczne z dowolną datą od momentu 
instalacji systemu (wybór Zamawiającego).  

4) Karta techniczna musi zawierać parametry techniczne oferowanych urządzeń. Wykonawca odpowiada 
za zgodność ze stanem faktycznym podanych danych w karcie technicznej.  



Strona 3 z 7 

 

L.p. Dane techniczne, 
funkcjonalność 

Wymagana wartość parametru Dowód spełnienia 
wymagania 

1. Komunikacja Dopuszczalna jest wyłącznie dwukierunkowa, 
bezprzewodowa komunikacja.  
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 poprzez nakładanie się zasięgów 
komunikacji. Komunikacja pomiędzy sterownikami opraw 
a punktami zbiorczymi systemu musi odbywać się 
zgodnie z normą EN 300 220 lub jej krajowymi 
odpowiednikami.  
System ma być odporny na ewentualny brak możliwości 
komunikacji w ramach sieci 2G obecnie lub w 
przyszłości. Pod pojęciem odporny rozumie się, że utrata 
komunikacji w ramach sieci 2G na terenie Gminy nie 
może powodować żadnych dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego.  
Nie dopuszcza się komunikacji za pomocą sieci WiFi.  
Ilość punktów dostępu do Internetu umożliwia uzyskanie 
dodatkowej punktacji. Poprzez punkt dostępu do 
Internetu rozumie się stację bazową, punkt zbiorczy 
wyposażoną w co najmniej jedną aktywną kartę SIM. Na 
terenie Miasta i Gminy Rawicz dopuszcza się nie więcej 
niż 5 punktów dostępu do Internetu.  Oferowaną ilość 
punktów dostępu do Internetu należy potwierdzić 
poprzez wskazanie lokalizacji punktów dostępu do 
Internetu na terenie Miasta i Gminy Rawicz uzasadnienie 
tej lokalizacji za pomocą raportu technicznego.  
Raport musi zawierać co najmniej: lokalizację punktów 
dostępu do Internetu, opis zastosowanej metody wyboru 
lokalizacji, podanie metody wykonywania obliczeń, 
potwierdzenie spełnienia normy komunikacji radiowej 
wykorzystanych sterowników poprzez przedstawienie 
raportu z badań wykonanego przez akredytowane 
laboratorium certyfikacyjne, wyniki obliczeń 
potwierdzające wybór lokalizacji punktów dostępu do 
Internetu, imię i nazwisko autora raportu. 

Kart techniczna, lista 
norm  Deklaracja CE, 
Dodatkowo 
potwierdzenie ilości 
punktów dostępu do 
Internetu poprzez 
dostarczenia raportu 
technicznego doboru 
ilości punktów. 

2. Zakres temperatur pracy 
wszystkich 
zamontowanych 
elementów systemu 

Min: -40°C do +60°C Karta techniczna 

3. Pobór mocy przez 
sterownik oprawy 

Max 1W Karta techniczna 

4. Napięcia zasilania Napięcie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane zasilanie 
ciągłe 24h/7 dni 

Karta techniczna 

5. Prąd załączania i 
obciążenia sterownika 

Min 5A Karta techniczna 

6. Materiały Sterownik systemu musi być bezobsługowy, nie może 
być wyposażony w elementy podlegające okresowym 
wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o 
ograniczonej trwałości. Sterownik musi być odporny na 
promieniowanie UV. 

Karta techniczna 

7. Sterowanie poziomem 
świecenia opraw 

Sterowniki opraw uniwersalne sterujące zarówno 
sygnałem analogowym 0-10V jak i cyfrowym DALI. 
Zakres sterowania 0%-100% z krokiem 1% 

Karta techniczna, 
prezentacja 

8. Sposób montażu 
sterowników 

W ramach standardowej oferty muszą być dostępne 
sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA lub 

Karta techniczna 
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rozwiązanie równoważne polegające na łatwym 
demontażu sterownika oświetlenia ulicznego z obudowy 
oprawy oraz rozłączeniu zasilania i sterowania 
sterownika z gniazda. W ramach standardowej oferty 
muszą być dostępne sterowniki opraw do zabudowy 
wewnątrz oprawy z zewnętrzną anteną 

9. Ochrona przeciw 
przepięciowa 

Min. 320VAC/10kA Karta techniczna 

10. Pomiary System sterowania musi mierzyć oświetlenie zewnętrzne 
(naturalne) z dokładnością nie gorszą niż 10% i 
wykorzystywać pomiar do sterowania poziomem 
świecenia opraw. System sterowania 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 

Karta techniczna 

11. Uniwersalność System musi dopuszczać w praktyce stosowanie opraw 
innych producentów 

Karta techniczna, 
prezentacja 

12. Oprogramowanie 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 lub w inny sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. System musi zapewniać za pomocą 
interface: graficzną lokalizację opraw na ogólnie 
dostępnych mapach typu GoogleMaps. System musi 
zapewniać graficzną wizualizację parametrów pracy 
opraw. 

Karta techniczna, 
prezentacja 

13. Cyberbezpieczeństwo Dostęp do oprogramowania w chmurze. Serwery 
systemu muszą być zainstalowane w serwerowni 
spełniającej co najmniej wymagania ISO27001. 
SYSTEM musi rejestrować dane z opraw z całej historii 
pracy systemu. 

Karta techniczna, 
prezentacja, certyfikat 
ISO27001 producenta 
systemu  

14. Niezawodność pracy.  IP66 minimum, IK08 minimum dla sterowników 
zabudowanych na zewnątrz oprawy 

Karta techniczna,  

15. Interface API (ang. 
application programming 
interface) - interfejs 
programisty. 

System musi zapewniać otwarty interface API. Otwarty 
interface API musi zapewniać co najmniej dostęp do 
następujących parametrów systemu sterowania: błędy 
opraw lub sterowników, parametry sterownika, status 
załączenie/wyłączenie, program ściemniania. Interface 
API umożliwiający synchronizację z innym 
oprogramowaniem umożliwiającą za pomocą tego 
innego oprogramowania co najmniej zmianę statusu 
załączenie/wyłączenia i zmianę poziomu świecenia oraz 
powrót do pracy normalnej. 

Karta techniczna, lista 
dostępnych w 
standardzie 
oprogramowań 
współpracujących z 
systemem - co 
najmniej 1, co 
najmniej 1 referencja 
potwierdzająca 
wymianę informacji 
pomiędzy systemem 
sterowania a innym 
oprogramowaniem 
obejmująca co 
najmniej 1000 opraw 

16. Innowacyjność, 
interoperacyjność 

System musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego 
w zakresie innowacyjności oraz obniżenia kosztów 
eksploatacji Wymagane jest zapewnienie braku 
uzależnienia Zamawiającego od jednego dostawcy 
systemu zrealizowane za pomocą możliwości 

Karta techniczna, 
certyfikat TALQ 
producenta systemu 
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współpracy różnych systemów sterowania oświetleniem 
oraz zarządzającymi elementami smart city. 
Zamawiający oczekuje od systemu sterowania, aby 
wykorzystywał otwartą platformę komunikacji. Pod 
pojęciem wykorzystywał Zamawiający rozumie, że 
system sterowania oświetleniem ulicznym na liście 
certyfikowanych produktów konsorcjum TALQ. 

17. Smart city Możliwości rozbudowy systemu o inne systemy smart 
city nie związane z oświetleniem (w standardzie a nie w 
opcjonalnym rozwiązaniu musi być dostępna co najmniej 
jedna z podanych możliwości: monitoring przepływu 
pojazdów, koszy na śmieci, miejsc parkingowych, 
zanieczyszczenia powietrza itp.)   
Jeżeli oferowany system sterowania posiada w 
standardzie (standardowa oferta komercyjna, nie 
uwzględnia się możliwości wykonania na specjalne 
zamówienie) co najmniej jeden z wyszczególnionych 
sensorów: pomiar ilości poruszających się pojazdów, 
pomiar skażenia powietrza, monitoring wypełnienia 
koszy na śmieci, sensory sprawdzenia oblodzenia 
jezdni, sensory mgły, sensory odwodnienia,  
Wykonawca otrzyma dodatkową punktację. Wykonawca 
potwierdza posiadanie w standardzie w/w sensorów 
poprzez przedstawienie co najmniej 1 referencji 
obejmującej dostawę systemu wraz z 
sensorem/sensorami obejmującą dostawę co najmniej 
1000 opraw oraz co najmniej sensorów oferowanych w 
standardowej ofercie. 

Karta techniczna, 
prezentacja, 
dodatkowo referencja 
obejmująca dostawę 
co najmniej 1000 
opraw wraz z co 
najmniej sensorem 
znajdującym się w 
standardowej ofercie 

18. Stabilność pracy System musi zapewniać zdalną aktualizacje 
oprogramowania elementów systemu. System musi mieć 
tryb pracy autonomicznej sterowników, w sytuacji zaniku 
komunikacji wewnątrz systemu. System musi mieć 
możliwość ustawienia trybu przekazania sygnału (np. 
tryb przekaźnika) od jednego sterownika do innych w 
miejscach, gdzie propagacja fal radiowych jest 
utrudniona. System musi mieć możliwość zmiany 
parametrów pracy sterowników oraz możliwość 
uzyskania danych ze sterownika na żądanie 

Karta techniczna, 
prezentacja 

19. Wsparcie serwisu opraw Z systemu można uzyskać podane poniżej informacje: 
- Rozpoznanie zwiększenia prawdopodobieństwa 
możliwości uszkodzenia się oprawy przed faktem 
uszkodzenia 
- Rozpoznanie uszkodzenia diod LED oraz rozpoznanie, 
że czas działania diod LED zbliża się do wartości 
granicznej 
- Tworzenie procedur planowej wymiany komponentów 
opraw 

Karta techniczna, 
prezentacja 

20. Prąd rozruchowy opraw Dostarczony system musi skutecznie ograniczać wpływ 
prądu rozruchowego opraw LED tzw. „soft start” 

Karta techniczna 
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4. Pozostałe wymagania. 
 

1) Urządzenie radarowe 

Wraz z systemem należy dostarczyć urządzenie radarowe do pomiaru natężenia ruchu drogowego. Informacje 
uzyskane z urządzenia radarowego muszą być wykorzystywane do ustalenia poziomu świecenia poprzez 
oferowany system sterowania w ramach standardowej oferty komercyjnej (potwierdzenie tego parametru w 
trakcie prezentacji systemu). Oferowane urządzenie musi zapewnić informacje na temat emitowanego przez 
mierzony ruch uliczny pomiaru skażenia powietrza w minimalnym zakresie emisji: CO2, NOx, PM2.5, PM10. 
Oferowane urządzenie radarowe musi mieć możliwość integracji z systemem ITS.  

Karta katalogowa oferowanego urządzenia ma potwierdzić spełnienie warunków podanych poniżej. 
- dokładność zliczania 97% przy 95% pewności podczas zwykłych warunków drogowych 
- dokładność pomiaru prędkości +/-3% 
- dokładność pomiaru długości +/- 40 cm lub 5% w zależności od tego co jest większe z pewnością 95% 
- pomiar dwukierunkowy lub na jezdni jednokierunkowej o dwóch pasach 
- temperatura pracy -25C do 80C 
- zapewnione podtrzymanie bateryjne 
- minimalna pamięć urządzenia 2GB (około 200 mln pojazdów) 
- mierzone parametry: ilość pojazdów, prędkość, długość, odstęp, przemieszczanie 
- zakres mierzonej prędkości od 12 km/h do 200 km/h. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do:  
 Przetestowania i uruchomienia kompletnego systemu (urządzeń oraz oprogramowania) wraz ze 

szkoleniem pracowników. 
 Przedstawienia wyników pomiarów natężenia światła zaakceptowanych przez Enea Oświetlenie. 

3) Wymagany minimalny okres gwarancji: zgodnie z zapisami SWZ  
 W trakcie okresu gwarancyjnego wymagana jest bieżąca obsługa sieci pomiarowej, w tym jej 

serwisowanie oraz naprawa. 
 
5. Lokalizacja urządzeń. 

 
Urządzenia zamontowane zostaną w istniejących stylizowanych oprawach oświetleniowych w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej i ul. 3-go Maja w Rawiczu. 
Ilość opraw:  

 ul. Grunwaldzka – 11 szt. 
 ul. 3-go Maja – 12 szt. 

 
Przykładowe zdjęcie oprawy stylizowanej. 
 

 
 
 
 



Strona 7 z 7 

 

 
 
 
Lokalizacja ulic na planie miasta (mapka poglądowa) 

 
 
 


