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Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczaj^cej 4 845 000 E
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem
TRISTAR".

Pytanie nr 162. Punkt 2.1.2
Stacja powinna okreslac temperatur? zamarzania nawierzchni.
1. Czy stusznie zakladamy, ze pod poj^ciem ,,temperatura zamarzania
nawierzchni" kryje si? temperatura zamarzania cieczy obecnej na nawierzchni
drogi (mieszaniny wody, srodk6w odladzaja_cych np. chlorku wapnia, chlorku
sodu, czy chlorku magnezu, substancji ropopochodnych, alkoholi i innych
zanieczyszczen trzecich obecnych na nawierzchni drogi)?
2. Czy stusznie zakladamy, ze ,,temperatura zamarzania nawierzchni" jest to
temperatura, w kt6rej niezaleznie od skladu chemicznego cieczy na drodze
nasta_pijej zamarzanie (krystalizacja)?
3. Czy slusznie zakladamy, ze wymaganie ,,temperatury zamarzania nawierzchni"
ma sluzyc wczesnemu ostrzeganiu o mozliwosci wystapienia sliskosci (r6znych
struktur lodu)?
4. Aby ,,temperatura zamarzania nawierzchni" i ,,temperatura nawierzchni" mogty
sluzyc wczesnemu ostrzeganiu musi byc wynikiem bardzo dokladnego pomiaru
w innym wypadku wczesne ostrzeganie na podstawie tej temperatury nie jest
dokladne i traci sens. Czy w zwiajzku z tym Zamawiaja^cy oczekuje by
,,temperatura zamarzania nawierzchni" i ,,temperatura nawierzchni" byla
podawana z jaka_s dokladnosciq. np. czy 2"C itp. podobnie jak wymaga sie^ tego
przy innych parametrach?
5. Jesli Zamawiaja^cy nie okresli dokladnosci pomiaru ,,temperatury zamarzania
nawierzchni" i ,,temperatury nawierzchni", prosimy o wyjasnienie jaki cel ma
wymaganie od wykonawcy podawania tego parametru?
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy potwierdza ze poj$cie ,,temperatura zamarzania nawierzchni"
oznacza temperatur^ zamarzania roztworu cieczy pokrywaja^cego nawierzchni$.
Stacja pogodowa powinna okreslac wartosci wszystkich wymaganych w
Specyfikacjach Technicznych parametr6w stuz^cych do oceny stanu
nawierzchni drogi i warunk6w otoczenia.
Zamawiaja^cy wymaga okreslenia przez stacj$ pogodow% temperatury
zamarzania nawierzchni z dokladnoscia^ do 2"C. Wymagana dokladnosc
okreslenia temperatury nawierzchni wynosi i 0,2"C.
Pytanie nr 163. Punkt 2.1.6
Czujnik drogowy jest zintegrowanym elementem pomiarowym dokonuj^cym
kompleksowych pomiar6w parametr6w nawierzchni drogi, decyduj^cych o
skutecznosci dzialania drogowej stacji meteorologicznej. (...) Stacja powinna
okreslac temperatury zamarzania nawierzchni na podstawie pomiar6w,
realizowanych przez drogowy zesp61 czujnik6w.
1. Czy stusznie zakladamy, ze skoro czujnik drogowy czy tez drogowy zesp61
czujnik6w ma dokonywac pomiar6w parametr6w nawierzchni, ma takze
dokonywac pomiaru ,,temperatury zamarzania nawierzchni" tj. jednego z
parametr6w nawierzchni?
2. Czy slusznie zakladamy, ze temperatura zamarzania nawierzchni ma byc
mierzona w tak samo dokladny spos6b niezaleznie od tego jaki b^dzie sklad
chemiczny cieczy na drodze np. czy uzyto chlorku sodu czy chlorku wapnia itd.
3. W jaki spos6b Zamawiaj^cy b^dzie weryfikowal poziom dokladnosci pomiaru
,,temperatury
zamarzania
nawierzchni"
dokonywanego
przez
dostarczone/zainstalowane czujniki stanu nawierzchni?
4. Wjaki spos6b Zamawiaja^cy b^dzie weryfikowal to czy ,,temperatury zamarzania
nawierzchni" w r6znych warunkach chemicznych panuja^cych na drodze jest
podawana z taka^ sama_ dokladnoscia^?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga aby stacja pogodowa okreslala wartosc temperatury
zamarzania nawierzchni. Dob6r i przeznaczenie czujnik6w pomiarowych stacji
jest zalezne od przyj^tego rozwia_zania i nalezy do Wykonawcy.
Zamawiaja^cy wymaga aby stacja pogodowa okreslala faktyczna^ temperatury
zamarzania nawierzchni niezaleznie od rodzaju roztworu pokrywaja^cego
nawierzchni^. Wymagania dla stacji pogodowej zostaly zamieszczone w
Specyfikacjach Technicznych STWIORB/SST-DSM
Zamawiaj^cy informuje, ze spos6b weryfikacji poziomu dokladnosci pomiaru
,,temperatury zamarzania nawierzchni" zostal okreslony w dokumencie
STWIORB/SST-DSM pkt.6.
Pytanie nr 164. Punkt 2.1.2.
Drogowe stacje pomiarowe winny wsp61pracowac z zestawem czujnik6w
pomiarowych, zapewniaja^cym pomiar nast^puja^cych parametr6w nawierzchni i
jej otoczenia: (...) stanu nawierzchni, z mozliwoscia^rozr6znienia nawierzchni
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suchej, wilgotnej, mokrej, pokrytej szronem, sniegiem, blotem posniegowym lub
lodem, ze zdolnosci^detekcji chemicznych substancji odladzaj^cych.
Czy Zamawiaj^cy oczekuj^c ,,zdolnosci detekcji chemicznych substancji
odladzajajcych" wymaga podania informacji o rodzaju substancji odladzaj^cej
znajdujajcej si$ na nawierzchni czy o obecnosci dowolnej substancji odladzaja^cej
na nawierzchni?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia informacji przez stacje pogodowe o
obecnosci substancji chemicznej odladzaj^cej na nawierzchni. Zamawiaj^cy
jednoczesnie dopuszcza rozwi^zania, w kt6rym podawana b^dzie dodatkowo
informacja o rodzaju substancji odladzajajcej.
Pytanie nr 165. Punkt 2.1.3
Obudowa stacji powinna byc wykonana z aluminium i posiadac stopieri ochrony
minIP55.
Wskazywanie na aluminium w naszej opinii ogranicza konkurencyjnosc a takze
niejest rozwiajzaniem optymalnym. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza obudow^ stacji
wykonana^ z innego materialu niz aluminium, zgodna^ z zaleceniami producenta,
przy zachowaniu stopnia ochrony IP55?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza wykonanie obudowy stacji pogodowej z innego
materialu niz aluminium pod warunkiem zastosowania materialu odpornego na
korozj^ i o stopniu ochrony nie gorszym niz IP55.
Pytanie nr 166. Punkt 2.1.4
Do bezposredniego montazu czujnik6w nalezy zastosowac belke^ aluminiowq. o
przekroju dopasowanym do sposobu montazu czujnik6w.
Wskazywanie na aluminium w naszej opinii ogranicza konkurencyjnosc a takze
nie jest rozwia^zaniem optymalnym. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie
belki wykonanej z innego materialu niz aluminium, zgodnej z zaleceniami
producenta, przy zachowaniu pelnej funkcjonalnosci tego elementu?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza wykonanie element6w konstrukcyjnych stacji
pogodowej z innego materialu niz aluminium pod warunkiem zastosowania
materiaiu odpornego na korozj^.
Pytanie nr 167. Punkt 5.2.3
Czujnik nalezy ustabilizowac tak, aby jego g6rna powierzchnia byla ok. 2mm
ponizej poziomu nawierzchni.
Czy inny spos6b instalacji czujnika (np. na poziomie nawierzchni), zgodny z
zaleceniami producenta czujnika, zapewniajajcy peln^_ wymagana^ od niego
funkcjonalnosc b^dzie dopuszczony?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza inny spos6b montazu czujnika w taki spos6b, aby jego
g6rna powierzchnia byla obnizona wzgl$dem poziomu nawierzchni o wartosc z
przedzialu od O mm do 2 mm, pod warunkiem zachowania jego pelnej
funkcjonalnosci.
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Pytanie nr 168. Punkt 5.2.3.
Ulozony i ustalony kabel nalezy zalac zywica^do poziomu lOmm powyzej niego,
a po jej zwiajzaniu pozostala^ cze_sc wypelnic gora^ masa^ bitumiczna_.
Czy inny spos6b ,,wklejenia" kabla, zgodny z zaleceniami producenta,
zapewniaja^cy pelna^ wymagana_ od niego i od drogi funkcjonalnosc b$dzie
dopuszczony?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dokona zmiany zapisu SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 169. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.1.2
Czy dane z modulu pomiaru parametr6w ruchu, wykorzystywane do sterowania
ruchem, mozna kierowac bezposrednio do systemu SSRD, tj. z pomini$ciem lub
r6wnolegle do hurtowni danych?
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze dane z modulu pomiaru parametr6w ruchu mozna
kierowac bezposrednio do systemu SSRD r6wnolegle z zapisywaniem w
hurtowni danych.
Pytanie nr 170. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.1.2, pkt. 5
Czy Zamawiaja_cy dopuszcza wykorzystanie innej technologii niz ANPR do
okreslenia srednich pr$dkosci i czas6w przejazdu na odcinkach dr6g?
Przykladowo zastosowanie detekcji niagnetycznej, kt6ra jest bardziej
niezawodna i mniej wrazliwa na warunki atmosferyczne (w szczeg61nosci silny
wiatr) niz kaniera?
Odpowiedz: Zamawiaja_cyniezmieni zapisutresci SIWZwtymzakresie.
Pytanie nr 171. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.6.2
Prosimy o wskazanie, na kt6rych skrzyzowaniach, odcinkach dr6g Zamawiaja^cy
oczekuje wdrozenia opisanej funkcjonalnosci (rejestracja wykroczen).
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze lokalizacja urz%dzen bezpieczenstwa ruchu jest
przedstawiona w PFU dla etapu I, II i III stanowia^cym zalajcznik nr 9a do SIWZ
oraz w PFU dla etapu IV stanowia^cym zala^cznik nr 9b do SIWZ.
Pytanie nr 172. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.6.5
Prosimy o wskazanie, na kt6rych skrzyzowaniach Zamawiaja^cy oczekuje
zastosowania funkcjonalnosci wyszukiwania poszukiwanych pojazd6w?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy wymaga zastosowania funkcjonalnosci wyszukiwania
poszukiwanych pojazd6w na wszystkich skrzyzowaniach na kt6rych zostana^
zainstalowane rejestratory przejazdu na czerwonym swietle oraz rejestratory
przekroczenia pr^dkosci.
Pytanie nr 173. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.7.3
Prosimy o wskazanie urza^dzen i ich specyfikacji, z kt6rymi nalezy zintegrowac
dzialanie modulu SIPT.
Odpowiedz:
Do Systemu Informacji dla Pasazer6w Transportu Zbiorowego nalezy
wi^czyc pokladowe urzajdzenia lokalizacji pojazd6w, dostarczone przez
wykonawc$, dla kt6rych wymagania okreslono w Specyfikacjach Technicznych
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Systemu Zarzajdzania Ruchem pkt. 11.2 ( zala^cznik nr 7 do SIWZ) oraz Tablice
Informacji Przystankowej dla kt6rych wymagania okreslono w STWIORB/SSTTIP.
Pytanie nr 174. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.7.6
Prosimy o wskazanie cz^stotliwosci aktualizacji danych oraz o zdefmiowanie
zakresu ,,niezb$dnych informacji", kt6re maja_ byc umieszczane na stronie
internetowej.
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze aktualizacja informacji w terminalach informacji
pasazerskiej oraz na stronie internetowej w zakresie zmian rozkladu jazdy,
rzeczywistych czasach odjazd6w pojazd6w, okresowych przerw w ruchu i
pozostalych danych wykorzystywanych przy planowaniu tras podr6zy
wymaganych w pkt. 10 zaia^cznika nr 7 musi byc przeprowadzana natychmiast
po wystapieniu zmiany z uwzgl^dnieniem wymog6w z pkt.3.1.8 zala^cznika nr 7
do SIWZ.
Pytanie nr 175. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.8
Prosimy o wskazanie cze^totliwosci aktualizacji danych o aktualnej pozycji
pojazdu.
Odpowiedz:
Zamawiajajcy wymaga zgodnie ze Specyfikacja^ Technicznq. Systemu
Zarza^dzania Ruchem pkt. 11.1.1 ( zal^cznik nr 7 do SIWZ) aktualizacji pozycji
pojazd6w transportu zbiorowego nie rzadziej niz co 20 sekund a w okolicy
przystank6w co 10 sekund oraz w zdefiniowanych punktach meldunkowych.
Pytanie nr 176. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.11.4
Prosimy o potwierdzenie, ze zapis o braku ograniczen licencyjnych (ilosciowych
i terytorialnych) dotyczy modul6w projektowania sygnalizacji oraz
programowania urzajizen lokalnych? Dla modul6w makro i mikro symulacji
wskazano wymaganaJlosc licencji.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w pkt. 3.1.11.4 zal^cznika nr 7 do SIWZ okreslil
wym6g: ,,Licencje dla tego oprogramowania musza^ umozliwiac przyszla^
rozbudow^ sieci obj^tej symulacja^ bez ograniczen ilosciowych terytorialnych".
Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia licencji zgodnie z zal^cznikiem nr 21 do
SIWZ.
Pytanie nr 177. Zala^znik nr 7 do SIWZ, pkt. 3.1.11.8
Prosimy o podanie wersji programu BUSMAN, kt6ry jest wykorzystywany
przez Zamawiaj^cego oraz zakresu danych kt6re nalezy poddac procesowi
importu i eksportu.
Odpowiedz: Zamawiaja^cyinformuje,zewykorzystuje wersj^programu,,BUSMAN 100".
Procesowi importu nalezy poddac kompletna^baz? danych rozkladujazdy.
Pytanie nr 178. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 4.4.1.4
Prosimy o wskazanie ilosci pojazd6w komunikacji publicznej, ich typu (marka,
rok, produkcji) oraz na kt6rych nalezy zainstalowac urza^dzenia do wysylania
telegram6w.
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Odpowiedz: Zamawiaja_cy informuje, ze liczbe^ pojazd6w transportu zbiorowego okreslono
w SIWZ w rozdziale 3 ust 3.7 pkt 4 ppkt s). Zamawiaj^cy nie dysponuje
szczeg61owym zestawieniem pojazd6w transportu zbiorowego a zatem nie
udost$pni takiego zestawienia.
Pytanie nr 179. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 5
a) prosimy o
ANPR oraz
identyfikacji
poruszajajcych

wskazanie lokalizacji, w kt6rych nalezy zainstalowac kamery
podanie oczekiwanej ilosci kamer wykorzystywanych do
pojazd6w poszukiwanych oraz identyfikacji pojazd6w
si? w strefie ograniczonej dost^pnosci.

b) prosimy o wskazanie lokalizacji i ilosci punkt6w pomiaru czas6w przejazd6w
pomie_dzy wybranymi przekrojami drogi.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze lokalizacj$ urza^dzen ANPR zawarto w PFU dla
etapu I, II i III stanowiajcym zalajcznik nr 9a do SIWZ oraz w PFU dla etapu IV
stanowiajcym zaI^cznik nr 9b do SIWZ. Zamawiaj^cy wymaga aby wszystkie
kamery ANPR umozliwialy wyszukiwanie pojazd6w w sieci drogowej a
okreslanie czasu przejazdu bylo realizowane pomi^dzy wszystkimi punktami
zainstalowania kamer ANPR w calej sieci drogowej obj^tej systemem.
Pytanie nr 180. Zalacznik nr 7 do SIWZ, pkt. 9
Prosimy o wskazanie lokalizacji, w kt6rych nalezy zainstalowac kamery
ANPR oraz podanie oczekiwanej ilosci kamer wykorzystywanych w Module
Automatycznego Nadzoru.
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 179.
Pytanie nr 181. Dotyczy: Zalacznika nr 17 do SIWZ
a) Zamawiaja_cy wymaga por6wnania parametr6w ruchu przed rozpocz^ciem prac
oraz po ich zakonczeniu. Czas, jaki mija pomi^dzy pomiarami ma duzy wplyw
na zmiane^ w strukturze ruchu pojazd6w, co uniemozliwia obiektywne
por6wnanie uzyskanych pomiar6w. Wnioskujemy o por6wnywanie ze soba^
wartosci z bliskiej perspektywy czasu, np. poprzez uwzgle_dnienie w trybie
awaryjnym sterowania ruchem obecnie funkcjonuja^cych program6w sygnalizacji
i czasowym (na potrzeby test6w) przela^czeniem sygnalizacji do obecnie
funkcjonujajsych program6w, w celu obliczenia danych bazowych (pr6bki
wzorcowej), bezposrednio przed przela^czeniem na wdrazane rozwia^zanie.
Dodatkowo zwracamy uwag^, ze dla transportu publicznego w przypadku
dluzszego czasu pomi^dzy pomiarami istnieje ryzyko zmiany rozkladu jazdy
(korekty czas6w przyjazdu i odjazdu z przystank6w), co uniemozliwi
por6wnanie uzyskanych danych.
b) Zamawiaja^cy uzaleznil wsp6Iczynniki dla transportu publicznego od liczby
podr6zujajcych pasazer6w. Na czas przejazdu transportu publicznego ma wplyw
czas wymiany pasazer6w oraz nat$zenie ruchu, a takze realizowany rozklad
jazdy (czasy przyjazdu i odjazdu z przystank6w). Wdrazane rozwiajzanie nie ma
zadnego zwi^zku z iloscia^ pasazer6w i uwzgl^dnienie tego warunku uzaleznia
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ocene^ systemu od parametru, na kt6ry Wykonawca nie ma wplywu, co
uniemozliwia obiektywna^ ocen$ systemu.
c) Wprowadzone wartosci globalne dotycz^ce zar6wno czasu przejazdu pojazd6w
indywidualnych, jak i transportu publicznego polegajq,na przemnozeniu wartosci
losowych (ilosc pojazd6w, ilosc pasazer6w) z parametrami, na kt6re wdrazane
rozwiajzanie ma wpiyw (straty czasu, czasy przejazdu) i nie sa^ w zaden spos6b
usredniane, co uniemozliwia obiektywna^ ocen$ systemu.
ReasumuJ3p proponujemy:
a) Skr6cenie czasu, jaki mija od zmierzenia wsp61czynnik6w i ich wzajemnego
por6wnania;
b) Usuni$cie wplywu ilosci pasazer6w na wskazniki dla transportu publicznego;
c) Usuni^cie wskaznik6w globalnych lub ich modyfikacje^ w celu uzyskania
wartosci por6wnywalnych.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie dokona zmiany zapis6w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 182. Pkt 3.7, ust. 4 e) SIWZ
Prosimy o wyjasnienie, czy kazde z centrum ma miec mozliwosc zarza^dzania
podleglymi sobie skrzyzowaniami niezaleznie, czy w ramach Tristar 1 centrum
ma zarza^dzac wszystkimi skrzyzowaniami?
Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga aby kazde centrum zarza^dzalo podla^czonymi do niego
sygnalizacjami swietlnymi.
Pytanie nr 183. Pkt 3.7, ust. 4 e) SIWZ
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiaj^cy projekt Tristar traktuje jako 3
niezalezne podsystemy sterowania ruchem zarza^dzane z osobnych centr6w (3
centra) zintegrowane ze sobq. i jakie Zamawiaja_cy przewiduje kryteria tej
integracji?
Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga wykonania, zgodnie z zala^czona^ dokumentacja^
przetargowa^ dw6ch niezaleznych centr6w zarzajdzania ruchem w Gdansku i w
Gdyni. Wykonawca zobowi^zany jest, dla kazdego centrum, dostarczyc i
uruchomic niezalezny system obszarowego sterowania ruchem obejmuj^cy ci^gi
i obszary podl^czone do tego centrum. Nalezyjednoczesnie umozliwic przej^cie
zadania osrodka nadrz^dnego przez kazde centrum.
Pytanie nr 184. Pkt 3.7, ust. 4 e) SIWZ
Prosimy o udzielenie informacji, kt6re Centrum jest osrodkiem nadrz^dnym
(decyzyjnym) dla calego obszaru, bowiem zaburzenie ruchu (np. wypadek)
b$dzie oddzialywalo na poziom plynnosci w calej sieci drogowej?
Odpowiedz: odpowiedz jak na pytanie nr 183.
Pytanie nr 185. Pkt 3.7, ust. 4 f) SIWZ
Jakie narz^dzia Zamawiaj^cy przewiduje dla cel6w zintegrowania systemu
CCTV i identyfikacji pojazd6w oraz znak6w zmiennej tresci zainstalowanych w
ramach powyzszego zadania?
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Odpowiedz: Zamawiajq.cy informuje, ze zakres budowy i dostawy systemu zarzajizania
ruchem obejmuje mi^dzy innymi dostaw? oprogramowania narz^dziowego,
kt6re umozliwi uzytkownikowi samodzielne dol^czanie urzajizen innych
producent6w do systemu zarza^dzanie ruchem.
Pytanie nr 186. Pkt 3.7, ust. 4 g) SIWZ
Czy istnieje l^cze swiatlowodowe pomi$dzy Centrum Zarzajizania i Sterowania
Ruchem w Gdansku, a budynkiem nadzoru tunelu?
Czy Zamawiajajcy posiada wazne zgody, pozwolenia oraz projekty dla
powyzszego, jesli nie istnieje pol^czenie swiatlowodowe pomie_dzy Centrum
Zarza_dzania i Sterowania Ruchem w Gdansku, a budynkiem nadzoru tunelu?
Odpowiedz: Zamawiaj%cy informuje, ze przedmiot zam6wienie obejmuje wykonanie
jedynie po wybudowaniu Centrum w Gdansku, pol^czenia Centrum z
budynkiem nadzoru tunelu. Kanalizacj$ i swiatlow6d la_czajcy obiekty zostal
wybudowany przez innego wykonawc^.
Pytanie nr 187. Pkt 3.7, ust. 4 s) SIWZ
Prosimy o wyjasnienie, czy pod poj^ciem ,,pojazdy", Zamawiaja^cy rozumie
tylko autobusy i trolejbusy, czy r6wniez tramwaje?
Prosimy o podanie ilejest tramwaj6w, autobus6w oraz trolejbus6w, i na kt6rych
srodkach transportu publicznego sq,zainstalowane komputery pokladowe.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze poj^cie ,,pojazdy transportu zbiorowego" obejmuje
autobusy, trolejbusy i tramwaje.
Zamawiaj^cy r6wniez informuje, ze podai calkowita^ liczb^ pojazd6w dla
kazdego z miast w SIWZ ust. 3.7 p. 4 s). Przedmiot zam6wienie nie obejmuje
realizacji projektu Tristar z wykorzystaniem istnieja_cych komputer6w
pokladowych.
Pytanie nr 188. Pkt 3.7, ust. 4 t) SIWZ
Prosimy o doprecyzowanie wymagania: ,,Zainstalowane urza^dzenia musza^
zapewniac dostarczanie informacji o op6znieniu pojazdu bezposrednio do
nadajnik6w priorytetu instalowanych w pojazdach, zgodnie z wymaganiami
zawartymi ST-SZR. Czy chodzi tu o informowanie kierowcy/motorniczego o
jego op6znieniu/nadspieszeniu?
Prosimy o wyjasnienie, co oznacza skr6t ,,ST-SZR".
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy wymaga by, informacja byla przekazywana do nadajnik6w
priorytet6w w
pojazdach (autobusy, tramwaje, trolejbusy) w celu
umozliwienia wysyIania przez nie do sterownika sygnalizacji swietlnej
odpowiedniego telegramu z za^daniem priorytetowej obslugi.
Skr6t ST-SZR oznacza Specyfikacja Techniczna Systemu Zarza^dzania
Ruchem ( zala^cznik nr 7 do SIWZ).
Pytanie nr 189. Pkt 3.7, ust. 6) SIWZ
Czy Zamawiaja^cy dopusci, aby obecnosc kompetentnego przedstawiciela
Wykonawcy byla zapewniona osobowo w 1 centrum Zarza^dzania i Sterowania
Ruchem (uzgodnionego z Zamawiaja^cy), a 2 pozostale centra b$da^ pol^czone
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w formie zdalnej (video i dzwiek - celem wlasciwej komunikacji) z
zapewnieniem mozliwosci parametryzacji i skalowania systemu z jednego
stanowiska nadrze/dnego dla systemu Tristar?
Odpowiedz: Zamawiajajcyniezmienizapisutresci SIWZwtymzakresie.
Pytanie nr 190. Pkt 3.7, ust. 10) SIWZ
Prosimy o udzielenie informacji, czy na terenie Tr6jmiasta zamontowane sa^
rejestratory wykroczen i jakiego typu celem wlasciwej integracji z
infrastruktura^ istnieja^.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze przedmiot zam6wienia nie obejmuje integracji
istniej^cych rejestrator6w wykroczen drogowych z projektem Tristar.
Pytanie nr 191. Pkt 3.7, ust. 11) SIWZ
Czy przedmiotowe dane winny byc importowane do wszystkich 3 centr6w
b^da^cych niezaleznymi osrodkami zarza^dzaj^cymi, czy do gl6wnego CPD z
mozliwoscia^ dalszego zapotrzebowania danych przez uzytkownik6w w
poszczeg61nych lokalizacjach.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze dane dotycz^ce rozklad6w jazdy musza^ byc
importowane do centrum w Gdyni oraz w Gdansku odpowiednio do
obslugiwanych przez te centra linii transportu zbiorowego.
Pytanie nr 192. Pkt 3.7, ust. 14) SIWZ
Czy przez podany w pkt 3.7, ust. 14 wym6g, Zamawiaj^cy rozumie
wizualizacje przedmiotowych danych w kazdym centrum dla wszystkich
urz^dzeri, czy tylko wizualizacje urza^dzen i infrastruktury znajduj^cej si$ w
obr^bie kazdego miasta?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga wizualizacji wszystkich urza^dzen w kazdym centrum z
calego obszaru obj^tego przedmiotem zam6wienia (Gdanska, Sopotu i Gdyni).
Pytanie nr 193. Pkt. 3.5, ust. 8 SIWZ
Czy nalezy dostarczyc 3 oddzielne licencje na oprogramowanie do
projektowania program6w symulacji i zarza^dzania ruchem dla kazdego miasta
oddzielnie, czy 1 licencj? dla calej aglomeracji?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje ze wymagania dla licencji zawarto w zal^czniku nr 21
do SIWZ . Zamawiajajcy ponadto wyjasnia, ze wykonawca zobowia^zany jest
dostarczyc licencje oddzielnie dla miasta Gdanska,Gdyni i Sopotu .
Pytanie nr 194. Pkt. 3.2, ust. 5 SIWZ
Czy nalezy dostarczyc 3 oddzielne licencje na "system sterowania ruchem
pojazd6w indywidualnych oraz transportu zbiorowego" dla kazdego miasta
oddzielnie, czy 1 licencj? dla calej aglomeracji?
Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 193.
Pytanie nr 195. Punkt 3.2, ust. 14/15 SIWZ
Prosimy o udzielenie informacji, ile tablic zmiennej tresci i stacji
meteorologicznych musi dostarczyc Wykonawca w ramach realizacji
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przedmiotu zam6wienia. Prosimy o udostejmienie zbiorczego zestawienia
sprz$tu i infrastruktury, kt6re nalezy dostarczyc w ramach projektu dla etap6w
1,2,3,4.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zakres przedmiot zam6wieniajest opisany w PFU
dla etapu I., II i III stanowia^cym zaia^cznik nr 9a do SIWZ oraz w PFU dla
etapu IV stanowia^cym zala^cznik nr 9b do SIWZ.
Pytanie nr 196. W jaki spos6b nalezy traktowac wymagania sformuiowane w zalacznikach
do SIWZ, a nie wskazane bezposrednio w tresci SIWZ. Na przyklad punkt
SIWZ 3.3.3) - wskazuje, ze szczeg61owe wymagania dla etapu III
sprecyzowane sa^ w PFU (zal. Nr 9a) w tym projekty budowlane i branzowe
(zal^cznik nr 6a, nr 6b, nr 6c) oraz dyspozycje zawarte w punktach 3.5 i 3.7.
Zala^cznik nr 5 do PFU wskazuje projekty z Etapu III, kt6re jednak nie sa^
wskazane bezposrednio w wymogu SIWZ nr 3.3.3).
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze przedmiot zam6wienia zostal okreslony w calosci
w rozdziale 3 SIWZ. Zamawiajajcy przypomina, ze SIWZ obowia^zuje wraz ze
wszystkimi zal^cznikami, kt6re stanowiaJego integraln^cze_sc.
Pytanie nr 197. Dotyczy punktu 3.1.10.5
Czy intencja Zamawiaja^cego jest publikacja wszystkich informacji na jednej
mapie, czy tez dopuszczalne jest rozdzielenie aplikacji prezentuja^cych
informacje o komunikacji publicznej i pozostalej?
Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga zastosowanie jednej mapy i systemu GIS jako bazy dla
prezentacji calego systemu zarzajizania ruchem i systemu zarzajdzania
transportem zbiorowym, objelym przedmiotem zam6wienia, z mozliwoscia^
filtrowania wyswietlanych informacji.
Pytanie nr 198. Dotyczy punktu 3.1.12.1.7
,,Nalezy takze zapewnic kazdemu z operator6w lokalnych mozliwosc
konfiguracji okien oraz informacji zawartych w poszczeg61nych oknach
prezentowanych na scianie graficznej. Nalezy umozliwic bezposrednio
prezentacje na scianie graficznej obraz6w z kamer wizyjnych wla^czonych do
systemu." Jakie dokladnie informacje maja byc prezentowane w
poszczeg61nych oknach? Czy zamawiaja^cy planuje pokazywanie jedynie
informacji na mapie czy tez inne reprezentacje typowe dla system6w
zarzajizania transportem publicznym (np. widok ,,drabinkowy", schemat linii
komunikacyjnych miasta, zestawienia tabelaryczne etc)?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy wymaga wizualizacji dla systemu zarza^dzania transportem
zbiorowym co najmniej na mapie, schematach linii transportu zbiorowego,
schematach drabinkowych oraz w postaci tabel i plik6w tekstowych.
Wymagania w tym zakresie zostaly opisane w Specyfikacji Technicznej
Systemu Zarzajdzania Ruchem Zala^cznik nr 7 do SIWZ.
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Pytanie nr 199. Dotyczy punktu 3.2.3.10
Czy Zamawiaj^cy dopuszcza uzycie oddzielnych baz danych dla centr6w dla
cze_sci systemu zarza^dzaja^ca komunikacja publiczna i udostejmienia istotnych
danych do bazy centralnej?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie oddzielnych baz danych, pod warunkiem
zapewnienia wymiany niezb^dnych danych z pozostalymi podsystemami
opisanymi w Specyfikacji Technicznej Systemu Zarzajdzania Ruchem
Zala^cznik nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 200. Dotyczy punktu 10.1.1
,,rozklady jazdy umieszczane w komputerach poktadowych musza^ zawierac
takze zdefiniowane punkty meldunkowe wraz z rozkladowym czasem dla
kazdego punktu, w punktach tych z pojazdu musza byc wysylane komunikaty
o stopniu op6znienia/przyspieszenia bezposrednio do sterownika sygnalizacji
oraz do wlasciwego serwera systemu.", oraz
punkt 11.2:
.,rozklady jazdy umieszczane w komputerach pokladowych musza. zawierac
takze zdefiniowane punkty meldunkowe - spelniaja^ce rol? wirtualnych
detektor6w pojazd6w transportu zbiorowego wraz z rozkladowym czasem dla
kazdego punktu". Jaki jest cel wprowadzania punkt6w meldunkowych? Czy
inne rozwiajzania okreslaja^ce w kazdym momencie poziom op6znienia pojazdu
w stosunku do zalozonego planu nie byloby bardziej korzystne dla
Zamawiaja^cego?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zastosowanie punkt6w meldunkowych, jak wynika
z tresci pkt. 10.1.1. Specyfikacji Technicznej Systemu Zarz^dzania Ruchem
jest konieczne dla zrealizowania lokalnego sterowania sygnalizacja^ swietlna^ z
zastosowaniem priorytetu dla pojazd6w transportu zbiorowego.
Zamawiaja^cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 201. Dotyczy punktu 10.1.1
,,Musi byc mozliwosc przygotowania i gromadzenia komunikat6w w celu
p6zniejszego wyslania do tablic."
Czy Zamawiaja^cy oczekuje systemu wykrywania kolizji pomi^dzy
poszczeg61nymi komunikatami, kt6re mialby si? pokazywac na tablicy np. w
tym samym czasie i miejscu?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy wymaga zastosowania standardowego mechanizmu
kolejkowania komunikat6w FIFO ( First Input First Output).
Pytanie nr 202. Dotyczy punktu 10.1.1
,, Wartosci czas6w przyjazdu pojazd6w na poszczeg61nych przystankach oraz
informacje wprowadzane przez operator6w, muszq. byc prezentowane na
odr^bnej warstwie zintegrowanego interfejsu operatora, na tle mapy
obejmuja^cej cala^metropolie."
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Jakie konkretnie informacje wprowadzone przez operator6w maja byc
prezentowane na mapie? Czy Zamawiajajcy ma konkretna^ specyfikacje
wymaganych interfejs6w uzytkownika?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze dostarczony system musi spelniac
wymagania Specyfikacji Technicznych. Interfejs uzytkownika wykonawca
jest zobowiajzany uzgodnic z Zamawiaj^cym zgodnie z zapisami SIWZ
rozdzial 3 ust 3.5 pkt 11) oraz zalajcznikiem nr 4 do SIWZ tj. projektem
umowy $ 2 ust. 13.
Pytanie nr 203. Dotyczy punktu 10.1.1
,,Na warstwie tablic informacji pasazerskiej zintegrowanego interfejsu
operatora nalezy takze prezentowac pozostale informacje dotycz^ce dzialania
modulu oraz tablic informacji pasazerskiej". O jakie dodatkowe informacje
chodzi?
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze dodatkowe informacje dotycza^ status6w
poszczeg61nych urza^dzen lub modul6w.
Pytanie nr 204. Dotyczy punkty rozdzialu 11 (wst$p)
,,Zadaniem systemu jest stale okreslanie polozenia pojazd6w komunikacji
zbiorowej w sieci miejskiej na podstawie informacji dostarczanej z
komputer6w pokladowych wyposazonych w uklad nawigacji satelitarnej GPS
(modul lokalizacji pojazd6w transportu zbiorowego)".
Czy zamawiaj^cy zbadal pokrycie sygnalem GPS wszystkie trasy obj^te
przetargiem? Czy Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia innych mechanizm6w
okreslania bieza^cej pozycji pojazdu przy braku sygnalu GPS?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie posiada mapy okreslaj^cej pokrycie terenu aglomeracji
sygnalem GPS.
W Specyfikacjach Technicznych Systemu Zarz^dzania Ruchem (zala^cznik nr 7
do SIWZ) w pkt. 11.2 zamieszczono wym6g aproksymowania polozenia
pojazdu na podstawie informacji z licznika przebytej drogi.
Pytanie nr 205. Dotyczy punktu 11.1.
,,System zarzajdzania ruchem pojazd6w transportu zbiorowego musi
umozliwiac zarzajdzanie i nadz6r pojazd6w z podzialem na floty
(przewoznik6w) w liczbie co najmniej8 flot dla Gdyni i 8 dla Gdanska"
Czy zalozenie to wymaga stworzenia niezaleznych, lokalnych centr6w
sterowania w 16'tu lokalizacjach? Czy wymaganie to ma ograniczyc
mozliwosc wykonywania akcji na poszczeg61nych pojazdach nienaleza^cych
do danego przewoznika (dyspozytor widzi cala flot? ale moze wykonywac
akcje jedynie na swoich pojazdach), czy tez miec podgla^djedynie na
swoja^fiot^?
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze szczeg61owe wyjasnienie jest zamieszczone w
dalszej cze_sci Specyfikacji Technicznej Systemu Zarzajizania Ruchem w pkt.
11.1.1
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Pytanie nr 206. Dotyczy punktu 11.1.1
,,Nalezy zapewnic prezentacje polozenia pojazd6w wraz z odniesieniem do
rozkladujazdy na schematach poszczeg61nych linii."
Czy funkcjonalnosc ta ma byc realizowana na oddzielnej reprezentacji (schemat
sieci komunikacyjnej) czy na mapie?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga by prezentacja polozenia pojazd6w wraz z odniesieniem
do rozkladu jazdy byla przeprowadzona na schemacie sieci, wybranej linii
komunikacyjnej oraz na mapie.
Pytanie nr 207. Dotyczy punktu 11.1.1
,,Zastosowane
rozwiajzanie
b^dzie
umozliwialo
wprowadzenie
dyspozytorskiego zarzajizania transportem publicznym."
Co dokladne dla Zamawiaj^cego oznacza ,,dyspozytorskie zarz^dzanie
transportem publicznym"?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zwrot ten oznacza mozliwosc wysyiania polecen
do obslugi pojazdu w formie komunikat6w tekstowych i wyswietlanych na
konsoli prowadz^cego pojazd oraz dwukierunkowej l^cznosci glosowej.
Pytanie nr 208. Dotyczy punktu 11.1.1
,,Stopieri uwzgl$dnienia priorytetu dla pojazdu transportu zbiorowego musi
byc programowany i ustawiany zdalnie z poziomu centralnego.'" Czy chodzi o
automatyczne ustawianie priorytetu przez system czy jedynie zdalna, r$czna^
ingerencje w te ustawienia?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy wymaga zapewniania mozliwosci ustawiania/zmiany poziomu
priorytet6w przez operatora.
Pytanie nr 209. Dotyczy punktu 11.1.2
"mozliwosc edycji tras komunikacji zbiorowej i lokalizacji przystank6w na
odpowiednich warstwach na mapie."
Czy intencja Zamawiaja^cego jest definiowanie ad-hoc tras przejazd6w przy
uzyciu systemu do nadzorowania komunikacji publicznej, czy dost^p do
narz^dzia umozliwiaja^cego zdefmiowanie wymaganych danych i prezentacje
ich p6zniej w systemie kontroli ruchu transportu publicznego?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia narz^dzia do edycji tras przejazd6w w
trybie off-line, w celu p6zniejszego wykorzystywania przygotowanych tras w
systemie transportu zbiorowego.
Pytanie nr 210. Dotyczy punktu 11.2
,, mozliwosc dol^czenia w przysztosci modulu diagnostyki dla pojazdu.
- mozliwosc dola^czenia w przyszlosci urzajizen do zliczania napelnienia
pojazdu
- mozliwosc doia^czenia w przyszlosci tablic wyswietlaja^cych informacje o
trasie dla pasazer6w.
- mozliwosc dolajczenia w przyszlosci urza^dzenia informacji glosowej o trasie
dla pasazer6w,"
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Jak Zamawiaj^cy zamierza weryfikowac mozliwosc podl^czenia tych urzq,dzen
na etapie podejmowania decyzji o wyborze oferty bajiz podpisywania umowy?
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy nie wymaga dostarczenia wraz z oferty zadnych informacji
dotycza^cych rozwiajzan technicznych, material6w, urza^dzen i innych
szczeg616w technicznych.
Zamawiaj%cy wykorzysta informacje zawarte w dokumentacji dostarczonego
systemu na etapie weryfikacji projekt6w wykonawczych, zastrzegaj^c sobie
dodatkowo mozliwosc wyrywkowego sprawdzania mozliwosci dol^czenia
innych urzajizen, nie obje_tych przedmiotem zam6wienia, w trakcie odbior6w
kazdego z etap6wjak r6wniez w okresie gwarancji i rekojmi.
Pytanie nr 211. Dotyczy punktu 11.2
Czy Zamawiaja^cy wymaga przedstawieniajakichkolwiek certyfikat6w dla
urzajizen pokladowych?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga co najmniej Deklaracji Zgodnosci WE oraz wszelkich
innych dokument6w wynikaj^cych z obowi^zuj^cych przepis6w, w j$zyku
polskim, zgodnie z SWIORB/SST-O
Specyfikacja Og61na oraz
wymienionych w spisie dokument6w odbiorowych zawartych w projekcie
umowy.
Pytanie nr 212. Czy Zamawiaja_cy posiada specyfikacj^ minimalnych wymagan technicznych
dla komputer6w pokladowych? Jesli tak, prosimy o wskazanie dokumentu, w
kt6rym sa^one zapisane.
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze wymagania dla komputer6w pokladowych zawarto
w Specyfikacjach Technicznych Systemu Zarz^dzania Ruchem pkt. 11.2.
stanowia^cych zala^cznik nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 213. Czy Zamawiaj^cy posiada specyfikacje minimalnych wymagan technicznych
dla przystankowych tablic informacji pasazerskiej? Jesli tak, prosimy o
wskazanie dokumentu, w kt6rym sa^ one zapisane.
Odpowiedz: Wymagania dla tablic informacji pasazerskiej sa^ zawarte w dokumencie
STWIORB/SST-TIP.
Pytanie nr 214. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wymiany wszystkich obecnie uzywanych
komputer6w pokladowych na inne, spelniaja^ce nast$puja_ca_funkcjonalnosc:
1. Dotykowy panel kierowcy (zamiennie bezdotykowy panel z wydzielonym
obszarem z przyciskami) o przekaJnej min 5", kt6ry wyswietla kierowcy
nastejmja^ce informacje
a. Aktualny czas oraz dat$
b. Aktualna pozycje na trasie przejazdu poprzez prezentacj^ listy nast$pnych
przystank6w i kierunekjazdy
c. Aktualne odchylenie od rozkladujazdy kalkulowane za pomoca^algorytm6w
por6wnania planowanego rozkladu jazdy z rzeczywista^ pozycja^ na trasie
przejazdu
2. Sterowanie zapowiedziami glosowymi nast^pnych przystank6w za pomoca^
plik6w audio
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3. Sterowanie wyswietlaczami typu LED za pomoca^otwartego interfejsu IBIS
4. Sterowanie wyswietlaczami typu LCD
5. Sterowanie praca kasownik6w i automat6w do sprzedazy bilet6w za pomocq.
interfejsu IBIS
6. Realizacja funkcji przycisku alarmowego oraz wywolania dyspozytora
7. Realizacja priorytetu zielonego swiatla za pomoc^protokohi VDV R09.16
8. Lokalizacja za pomoca^ licznika drogi wraz z wsp61rzednymi GPS oraz
sygnalu otwarcia drzwi w strefie przystankowej
9. Modul komunikacji kr6tkiego zasi^gu wi-fi dla wymiany danych w
zajezdniach tramwajowych/autobusowych oraz modul GPRS dla wymiany
danych pomi^dzy pojazdem a centrum zarzajizania (komunikacja tekstowa
oraz glosowa)
10. Funkcja zapisu zdefmiowanych parametr6w pracy komputera
pokladowego na trasie przejazdu na linii sluz%cej do cel6w statystycznych
optymalizacji rozkladu jazdy oraz z uwzgl$dnieniem systemu priorytetu
zielonego swiatla
11. Pelna integracja z systemem Zarzajdzania Ruchem pojazd6w komunikacji
miejskiej.
Jesli Zamawiaja^cy nie dopuszcza wymiany komputer6w pokladowych, to
prosimy o dokladne wyspecyfikowanie protok61u wymiany z obecnie
uzywanym komputerem.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie wymaga wymiany istniej^cych komputer6w pokladowych.
Zamawiaj%cy nie wymaga integracji dostarczanego systemu z istniej^cym
systemem informacji pasazerskiej.
Pytanie nr 215. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc wymiany wszystkich istniej^cych
tablic przystankowej informacji pasazerskiej na innaJ? Jesli nie, to prosimy o
dokladny opis interfejsu i protok6ha wymiany danych dla obecnie
zainstalowanych tablic informacji pasazerskiej.
Odpowiedz:
Zamawiajajcy nie wymaga wlqczenia do dostarczanego systemu istnieja_cych
tablic informacji pasazerskiej.
Pytanie nr 216. Czy intencja. Zamawiajajcegojest wdrozenie systemu Zarz^dzania Ruchem z
mozliwoscia^nawiajzywania pola^czen glosowych z kieruja^cymi pojazdami
poprzez system VIP?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy nie wymaga zastosowania systemu WoIP w pakietowej sieci
GPRS.
Pytanie nr 217. Czy integracja z systemem planowania rozklad6wjazdy Busman ma sie^
odbywac za posrednictwem interfejsu VDV 452?
Odpowiedz: Zamawiajajcy nie okresla rozwiajzan w tym zakresie.
Pytanie nr 218. Czy Zamawiaja^cy ma dodatkowe wymagania dotycz^ce funkcji aplikacji
dyspozytorskiej
przy
wsp61pracy
z
komputerami
pokladowymi
zainstalowanymi w pojazdach?
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Czyjest wymagana komunikacja z kierowca. i pasazerami? Jesli tak, to jaka?
Czy wymagane s^raporty statystyczne por6wnuj^ce planowany rozkladjazdy
z rzeczywistym?
Czy Zamawiaj^cy oczekuje realizacji systemu alarmowego dla pojazd6w
wyposazonych w komputery pokladowe wraz z specjalnym modutem
szybkiego reagowania w aplikacji dyspozytorskiej?
Czy zamawiaj^cy oczekuje narz^dzi analitycznych dla badania jakosci
realizacji priorytetu zielonego swiatla?
Odpowiedz:
Zamawiajajcy oczekuje, by dostarczony system umozliwial w przyszlosci
uruchamianie aplikacji dyspozytorskiej w tym komunikacji z kierowca^.
ZamawiaJ3py potwierdza, ze wymagane sa^raporty statystyczne.
Zamawiaja^cy oczekuje by dostarczony system umozliwial w przyszlosci
zainstalowanie wymienionego w pytaniu systemu alarmowego.
Zamawiaja^cy nie wymaga narz^dzi analitycznych dla badaniajakosci realizacji
priorytetu zielonego swiatla.

Pytanie nr 219.
Dotyczy dokumentu SIWZ z data lipiec 2011 - Punkt 3.2 na stronie 4
zawiera naste_pujajce podpunkty:
29)
30)
31)
32)

wykonanie i uzupeinienie projekt6w docelowej organizacji ruchu w branzy inzynierii ruchu,
wykonanie i ujiipeJnienie projekt6wtyniC7asowej organizacji ruchu,
wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie docelowej organizacji ruchu w branzy inzynierii ruchu,

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajajcy mial na mysli pisza^c ,,uzupelnienie
projekt6w docelowej organizacji ruchu w branzy inzynierii ruchu"? W
dokumentacji udost^pnionej przez Zamawiaj^cego nie ma zadnych projekt6w
dotycza^cych docelowej organizacji ruchu. Prosimy zatem o udostejmienie
dokumentacji projektowej docelowej organizacji ruchu, kt6ra^ nalezy
uzupelnic.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze jest w posiadaniu projekt6w docelowej organizacji
ruchu w zakresie wykorzystania tablic i znak6w zmiennej tresci kt6re
wymagaja^ uszczeg61owienia zgodnie z zapisem rozdzialu 3 SIWZ ust 3.5
pkt. 7). Zamawiajajcy informuje ze nie posiada przygotowanych projekt6w
organizacji ruchu w branzy inzynierii ruchu. Projekty te Wykonawca
zobowiajzanyjest opracowac i uzgodnic zgodnie z zapisem rozdzialu 3 SIWZ
ust3.5pkt. 6).
Pytanie nr 220. Dotyczy dokumentu SIWZ z data lipiec 2011 - Punkt 3.7 podpunkt 25 (na
stronie 10) zawiera nastejmjajcy zapis:
25) Wymaga siQ aby istnieja_ce pola_czenia koordynacyjne oraz prograray tymczasowe zostaly utrzymane
do momentu przej^cia catego ciqgu koordynowanego przez Zamawiaja^cego.

Prosimy o wyjasnienie, co oznacza ,,utrzymanie istnieja^cych pola^czeh
koordynacyjnych"? Zpowyzszego zapisu wynika, ze Wykonawca nie rnoze
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zmienic istniejajcych program6w ruchowych we wskazanych ciaj*ach
koordynacyjnych, poniewaz musi utrzymac ,,istnieja^ce poia^czenia
koordynacyjne" oraz ,,programy tymczasowe" az do przej^cia calego ciaj*u
przez Zamawiaja^cego.
Odpowiedz: Zamawiajajcy wyjasnia, ze zapis oznacza, iz w trakcie wdrazania program6w
ruchowych przeznaczonych do pracy w systemie sterowania ruchem i w fazie
wlajczania do systemu poszczeg61nych sygnalizacji, wykonawca jest
zobowia^zany utrzymac istniejajce programy ruchowe oraz koordynacj^
sygnalizacji w celu ograniczenia utrudnien w ruchu drogowym
spowodowanych pracami w poczaikowym okresie wla^czania poszczeg61nych
sygnalizacji do systemu.
Pytanie nr 221. Dotyczy dokumentu SIWZ z data lipiec 2011 - Prosimy o udost$pnienie
harmonogramu prac okreslonych w punkcie 3.9 (na stronie 13):
3.9.

Zamawiaj%cy informuje, ze w rejonie rob6t budowlanych obj^tych przedraiotem zani6wienia
wykonywane bedaJednoczesnie roboty budowlane, zlecane przez poszczegoInych Zamawiaja^cych:
1) prowadzonymi przez Grnin<j Miasta Gdanska na obszarze gininy Gdansk:
a) ,,Budowa Trasy Sucharskiego Zadanie 1, odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - W^zd
W^zcl ElbI{[ska",
b) Budowa
Trasy
Sucharskiego
Zadanie
II,
odcinek
Wgze)
Wosia
Budzysza
- W^zel Ku Ujsciu",
c) ,,BudowaTrasySlowackiegoZadaniel.odeinekod ul,Spadochroniarzy doul. Budowlanych",
d) ,,BudowaTrasy Slowaekiego Zadanie 2, odcinek od ul. Potokovvej do aI. Rzeczypospolitej,
e) ,,Budowa Trasy Slowackiego Zadanie 3, Droga Zielona - odcinek od al. Gen. J. Haliera
Gen. J. Hallera - Wezel Marynark.i Polskiej"
f) ,,Budowa Trasy Slowackiego Zadanie 4, Wezel Marynarki Polskiej- W^zet Ku Ujseiu,
g) Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej Etap Ilt
2xidanie 3.2 oraz 3.3 w obr^bie W^zta Kliniczna
Zadanie 3.6 w cia^u al. Gen. J. Haliera,
Zadanie 3.10 w ciqgu aI. Wojska Polskiego,
Zadanie 3.11 vv ci.a_gu al. Grumvaldzkiej.
h) w obiekcie Centrum Zarzs^dzania i Sterowania Ruehem w Gdansku
2) prowadzonymi przez GminQ Miasta Gdanska na obszarze niiasta Gdanska i Sopotu: ,,Rozbudowa
ukladu komunikacyjnego Tr6jmiasta wraz z ukladem koniunikacyjnym ERGO ARENY" w obszarze
skrzyzowania al. Niepodlegtosci-aI. GrunvvaIdzka-Czyzewskiego.
3) prowadzonymi przez Gmine Miasta Gdyni:
a) przebudowa skrzyzowania uliea Morska- Kalksztajn6w
b) przebudowa odcinka ulicy Morskiej od ul, Keynskiej do ul. Chylonskiej fl
c) przebudowa skrzyzowania A1. Zwyciestwa z ul. Przebendowskich
d) przebudowa skrzyzowania ulicy Wie1kopoiskiej z ul. Starodvvorcow^ i ul, Nalkovvskiej
e) przebudowa skrzyzowania ulicy Wielkopolskiej z ul. Lowick^ i Kowiensk^
f) przebudowa skrzyzowania A1. Zwyci^stwa z ulica, Redlowska. oraz budowa drogi rowerowej
wzdhiz A1. Zwyci^stwa od skrzyzowania z ulica. Stryjsk^ do we_zla Wzg6rze Maksyini!iana
4) prowadzonymi przez PKT na obszarze miasta Sopotu i Gdyni pn. "Przebudowa sieci trakcyjnej
trolejbusowej i oswietleniowej" od p^tli autobusowej na skrzyzowaniu A1. Niepodleglosci i ul. Reja
w Sopoeie do Wezla Svv, Maksymiliana w Gdyni

Harmonogram taki jest niezb^dny do prawidlowego ustalenia harmonogramu
prac wlasnych Wykonawcy, co rzutuje na prawidlowe okreslenie ceny
ofertowej dla przedmiotowego zadania.
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Odpowiedz:

Zamawiaja^cy informuje, ze
nie dysponuje harmonogramem prac
realizowanych przez poszczeg61nych innych wykonawc6w a zatem go nie
udost^pni. Wykonawca przystejpujajc do realizacji rob6t na wyszczeg61nionych
odcinkach przedmiotu zam6wienia, zobowi^zany jest ustalic harmonogram
prac we wlasnym zakresie.

Pytanie nr 222. W zwiajzku z duza^ iloscia^ skrzyzowan objeJych zam6wieniem prosimy o
udost$pnienie zestawienia skrzyzowan w pliku edytowalnym (np. Excel). W
zwiajzku z bardzo duzajloscia^dokumentacji przetargowej oraz kr6tkiego czasu
zlozenia oferty zestawienie takie jest niezb^dne do przygotowania oferty na
czas.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze nie udostejmi zestawienia skrzyzowan w pliku
edytowalnym. Zamawiaja^cy zamiescil zestawienie w pliku PDF.
Pytanie nr 223. Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w I, II i III z data lipiec 2011 - Punkt
5.2.1.2 (na stronie 28) zawiera nast$puj^cy fragment m6wi^cy o
oprogramowaniu,jakie nalezy dostarczyc Zamawiaja^cemu:
5.2.1.2 Oprogramowanie w zakresie zarzqdzania ruchem
projektowania oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego:

off-line,

anaiiz,

pomiaru ruchu,
identyfikacji pojazd6w, rejestracji przejazdu na czerwonym swietIe i
przekroczenia prfdko6ci.
stuza,ce do anaIiz ruchowych
oprogramowanie do makrosymulacji,
oprogramowanie do mikrosymulacji,
do oprogramowania symulacyjnego nalezy ddgczyc skalibrowany model
sieci objetej instalowanym systemem,
oprogramowanie symulacyjne z kompletnym modelem sieci nalezy
dostarczyc w pierwszej kolejnosci przed instaiowaniem systemu,

a)
Prosimy o wyjasnienie, jakiego typu oprogramowanie do
makrosymulacji i mikrosymulacji jest wymagane przez Zamawiaja^cego
(prosimy o podanie wymagan dotycza^cych licencji tego rodzaju
oprogramowania a takze ilosci licencji)
b)
Prosimy o wyjasnienie, jaki rodzaju skalibrowany model (do makro czy
mikrosymulacji) nalezy dostarczyc Zamawiaja^cemu.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze Wymagania dotycz^ce licencji zamieszczono w
zata^czniku nr 21 do SIWZ.
Wykonawca zobowiajzany jest do dostarczenia skalibrowanego modelu do
mikrosymulacji oraz modelu do makrosymulacji w celach opisanych w
zaia^czniku nr 7 w pkt. 3.1.11. Zgodnie z zal^cznikiem 7 Zamawiaj^cy wymaga
mozliwosci
eksportu
i importu danych
pomi$dzy programem
makrosymulacyjnym i mikrosymulacyjnym. Zamawiaja_cy nie wymaga od
wykonawcy przeprowadzania badan ankietowych w celu obliczenia macierzy
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podr6zy. Niezbedne macierze mozna opracowac metodami analitycznymi,
grawitacyjnymi lub wyestymowac na podstawie pomiar6w ruchu. Modele
powinny odzwierciedlac warunki i parametry ruchu wynikaj^ce z
przeprowadzonych pomiar6w.
Pytanie nr 224. Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w I, II i III z data lipiec 2011 - Punkt
5.2.2(nastronie29)
Prosimy o podanie maksymalnych rozmiar6w w ramach, kt6rych system musi
umozliwiac rozw6j systemu w zakresie terytorialnym (np. liczba skrzyzowan
wpi$tych do systemu, liczba obslugiwanych pojazd6w transportu zbiorowego,
liczba kamer nadzoru wizyjnego i innych element6w wchodza^cych w sklad
przedmiotowego zadania).
Odpowiedz: Wymagania powyzsze zawarto w zal^czniku nr 21 do SIWZ
Pytanie nr 225. Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w IV z data kwiecieri 2011 - Punkt
4.2.1.2 (na stronie 21) zawiera nastejoy^cy fragment m6wia^cy o
oprogramowaniu,jakie nalezy dostarczyc Zamawiaj^cemu:
4.2.1.2 Oprogramowanie w zakresie zarz^dzania ruchem
projektowania oraz bezpieczeristwa ruchu drogowego:

off-line,

analiz,

pomiaru ruchu,
identyfikacji pojazd6w, rejestracji przejazdu na czerwonym swietle i
przekroczenia pr$dko6ci.
stuzqce do analiz ruchowych
oprogramowanie do makrosymu!acji,
oprogramowanie do mikrosymulacji,
do oprogramowania symulacyjnego nalezy do)qczyc skalibrowany model
sieci objftej instalowanym systemem,
oprogramowanie symulacyjne z kompletnym modeiem sieci nalezy
dostarczyc w pierwszej kolejno&ci przed instalowaniem systemu,

a)
Prosimy o wyjasnienie, jakiego typu oprogramowanie do
makrosymulacji i mikrosymulacji jest wymagane przez Zamawiaja_cego
(prosimy o podanie wymagan dotycza^cych licencji tego rodzaju
oprogramowania a takze ilosci licencji)
b)
Prosimy o wyjasnienie, jaki rodzaju skalibrowany model (do makro czy
mikrosymulacji) nalezy dostarczyc Zamawiaja^cemu.
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 223.
Pytanie nr 226. Dotyczy dokumentu ST-SZR (zalacznik 7 do SIWZ) - pkt 4.5.3 strona 44 Zamawiaja^cy wymaga bl^du pomiaru dla wideodetekcji nie wi^kszy niz 5%.
Stwierdzamy na podstawie doswiadczen uzyskanych przy licznych
zastosowaniach wideodetekcji ze wymagany stopien dokladnosci pomiar6w
ruchu przy wykorzystaniu wideodetekcji nie jest mozliwy do osiaj*ni$cia.
R6wnoczesnie przypominamy, ze wplyw warunk6w atmosferycznych w dniu
realizacji pomiaru wplywa w znacznym stopniu na dokiadnosc pomiaru (w
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przypadku skrajnym moze zupeinie uniemozliwic przeprowadzenie
jakiegokolwiek pomiaru). Prosimy niniejszym o calkowite usuni^cie
wymagania bl^du pomiarowego dla wideodetekcji.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy nie dopuszcza zastosowania wideo detekcji, za wyjajJdem
skrzyzowan wymienionych w rozdziale 3 ust 3.7 pkt. 5 ppkt. 22) SIWZ, dla
stacji pomiaru ruchu. Zal^czona dokumentacja przetargowa przewiduje dla
stacji pomiaru ruchu zastosowanie petli indukcyjnych. Jednak w przypadku
gdy wykonawca zdecyduje sie^ na zaproponowanie zmiany rodzaju detekcji na
wideodetekcje, i uzyska na to zgod$ Zamawiaja^cego, bedzie zobowia_zany
spelnic wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych.
Zamawiaja^cy wyjasnia, ze wymaganie okreslonej dokladnosci dla wideo
detekcji dotyczy normalnych warunk6w pogodowych tj. bez opad6w
atmosferycznych i zamglenia.
Pytanie nr 227. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie Systemu Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego kt6ry nie posiada Zatwierdzenia Typu wydanego przez G16wny
Urza^d Miar w Polsce gdyz zaden z przyrza^d6w pomiarowych spelniaj^cych
wymogi zamawiaja^cego nie posiada Zatwierdzenia Typu, ponadto nie miesci
si? w obowi^zuja_cych ramach prawnych stawianym przyrz^dom do pomiaru
pr^dkosci zawartych w Rozporzajizenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
spolecznej z dnia 9 listopada 2007r (Dz. U. Nr 225 poz. 1663 z dnia 9
listopada 2007)? W p. 2,2 tej SST maja^cym opisywac urza^dzenia do rejestracji
przekroczen pr^dkosci nie ma w w tresci opisu wymog6w dla urza^dzen
spelniaJ3cych te funkcje ajedynie funkcje urz^dzen do rejestracji przejazdu na
czerwonym swietle. W zwia^zku z tym prosimy o jednoznaczne wskazanie
takich wymog6w zgodnych z terminologia^ okreslonq. w/w Rozporz^dzeniu
oraz wynikaja^cych z Ustawy o Miarach dotycza^cych przyrza^d6w do pomiaru
pr^dkosci.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy w SIWZ p. 3.7 10) okreslil, ze wykonawca zobowia^zanyjest do
dostarczenia
urzajizen do rejestracji wykroczen kt6re posiadaj^
,, wymagane przepisami swiadectwa legalizacji, zatwierdzenia typu,
dopuszczenia i homologacje umozliwiaja^ce skuteczne karanie popelniaj^cych
wykroczenia zarejestrowane przez system".
Zamawiaja^cy wymaga
dostarczenia urzajdzen do rejestracji przekroczenia pr^dkosci okreslonych w
Rozporza^dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spolecznej z dnia 9
listopada 2007r (Dz. U. Nr 225 poz. 1663 z dnia 9 listopada 2007 jako
pr^dkosciomierze kontrolne wykorzystuja^ce pomiar czasu przejazdu na
okreslonym odcinku drogi.
Pytanie nr 228. Czy system rejestrator6w przejazdu na czerwonym swietle ma byc
pol^czony z systemem rejestrator6w przekroczenia pr^dkosci czy rozdzielonytzn. czy ma te dwa cele realizowacjedno urza^dzenie?
Odpowiedz: Zamawiajq,cy dopuszcza realizacj^ obu zadan przez jedno urza^dzenie jak tez
przez oddzielne urza^dzenia.
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Pytanie nr 229. Na jakiej podstawie ma byc rozpoznawany kraj pochodzenia tablicy
rejestracyjnej przez urzajdzenia ANPR?
Odpowiedz: Zamawiajajoy nie okresla zasady dzialania zamawianych urzajdzeri.
Pytanie nr 230. Czy urzajdzenia ANPR maja^ rozpoznawac tylko tablice tzw. "unijne" czy
takze starsze wzorce tablic Unii Europejskiej?
Odpowiedz: Urzajdzenia ANPR musza^ skutecznie rozpoznawac tablice krajowe.
Pytanie nr 231. W p. 2.3 SST opisujajcym wymagania dla urzajdzen ANPR w trybie ci^glej
rejestracji wszystkich pojazd6w jest mowa o wykorzystaniu przekazywanych
danych do okreslania sredniej pr^dkosci na wybranych odcinkach w celu
egzekwowania przestrzegania przepis6w. Obowi^zujaj^e przepisy w tym
zakresie nie zezwalaja^ na taka^ prace^ systemu. Wynika to z wymog6w iz
odcinki musza^ byc prawidlowo oznakowane a wi^c nie moga^ byc dynamicznie
zmieniane.
Czy w zwia^zku z powyzszym Zamawiaja_cy zamierza zmienic SIWZ 7
Odpowiedz: Zamawiajajsy nie wymaga dynamicznej zmiany odcink6w obj$tych pomiarem
pr^dkosci sredniej.
Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzajdzania Ruchem ( Zalaj3znik nr 7 do
SIWZ) wymaga
takiej konfiguracji oprogramowania, kt6ra umozliwia
defmiowanie tych odcink6w przez uzytkownika w dlugofalowej skali czasu,
umozliwiaja^cej uzyskanie wlasciwych zatwierdzen i wprowadzenie
oznakowania.
Zamawiaja^cy nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 232. P.2.4 SST- wymagania srodowiskowe - m6wi, ze urzajdzenia powinny
pracowac bez potrzeby stosowania urzaxteen grzewczych lub chlodza^cych. Czy
to oznacza, ze urzajdzenia nie moga^ posiadac ogrzewacza zewn^trznego? Czy
w sytuacji gdy jest wyposazone w ogrzewacz wbudowany to speinia ten punkt
SST?
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze urzajdzenia z ogrzewaczem, wentylatorem lub
urzajdzeniem chlodza^cym wbudowanym lub zewn^trznym nie b^da^
dopuszczone przez Zamawiaja^cego .
Pytanie nr 233. W p.2.5 jest mowa o przekazywaniu zdj$c w formacie JPG. Skoro zdj$cia
maja byc przekazywane w formacie ,,otwartym" to w jaki spos6b ma byc
realizowane haslowanie o kt6rymjest mowa wczesniej oraz znak wodny?
Odpowiedz:
Zamawiajajoy
informuje, ze wymaganie dotyczy formatu zdj^cia po
dostarczeniu do centrum i rozkodowaniu.
Pytanie nr234. Zgodnie z postanowieniem gl ust. 2 punkt 26, gl ust. 5 i g3 ust. 1 projektu
umowy Wykonawca b$dzie zobowia_zany do sprawowani nadzoru autorskiego
takze wzgl^dem dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiaja_cego.
Zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.)
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autorskie prawa osobiste chronia^ nienaruszalnosc tresci i formy utworu, a
takze projekt6w dostarczonych przez Zamawiaja^cego. W sytuacji, gdy
Wykonawca nie jest autorem projekt6w dostarczonych przez Zamawiaja^cego,
warunkiem prawidlowego wykonania nadzoru autorskiego, bez jednoczesnego
narazania Wykonawcy na roszczenia ze strony autora projektu, jest wyrazna
zgoda autora projektu ma wprowadzenie kazdej zmiany w dokumentacji. Czy
Zamawiaja^cy potwierdza, ze posiada takie zgody lub czy potwierdza, ze b$dzie
uzyskiwal takie zgody dla Wykonawcy pod rygorem zwolnienia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wzgl^dem autora projektu - dokumentacji?
Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie nr 111.
Pytanie nr 235. Prosimy o wskazanie w g2 ust. 2 projektu umowy utworu, wzglejdem kt6rego
nastejmje przeniesienie majaJJtowych praw autorskich, wskazanie p61
eksploatacji oraz momentu przeniesienia majaJkowych praw autorskich.
Prosimy o uwzgl^dnienie w projekcie umowy, iz swiadczenie uslug
utrzymania w ramach gwarancji jakosci i reJcojmi za wady zwia^zane jest z
prawem Wykonawcy do korzystania z utworu w tym celu, a wiejc Wykonawca
powinien uzyskac stosowna^ licencj?.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze uzyskal i posiada prawa majaJkowe do
dokumentacji stanowi^cej zala^czniki do PFU dla etap6w I, II i III oraz
odpowiadajajc na pytanie nr 30 zmodyfikowai zapisy $2 ust. 20, w kt6rym
wskazal wszystkie okolicznosci uprawniaja^ce do rozporza^dzania i ingerencji
w utw6r.
Pytanie nr 236. Prosimy o wyjasnienie, czy zgodnie z $10 ust. 17 projektu umowy w
przypadku szkody wyniklej z bl^d6w w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiaja,cego (np. niepema inwentaryzacja infrastruktury podziemnej),
Zamawiaja^cy b^dzie ponosil z Wykonawcy odpowiedzialnosc w rozumieniu
art. 415 kodeksu cywilnego, tj. w stopniu odpowiadaj^cym przyczynieniu i
winie?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cyinformuje,zecelem zapisuglOust. 17projektuumowy,jest
zobowia^zanie wykonawcy do przeprowadzenia na wlasny koszt i ryzyko
odpowiednich dzia!an ustalaja^cych rzeczywiste rz^dne istnieja^cej
infrastruktury podziemnej, zabezpieczaja^cych przed ewentualnymi skutkami
uszkodzen. W tych okolicznosciach wyla^czona jest odpowiedzialnosc
ZamawiaJ3cego.
Pytanie nr 237. Prosimy o wyjasnienie znaczenia sformulowania ,,odpowiedzialnosc za
skutki" w $10 ust. 25 projektu umowy, tzn. czy Wykonawca ma ponosic
odpowiedzialnosc na zasadach szerszych niz odpowiedzialnosc za szkod?
zgodnie z przepisami art. 415, art. 471 i art. 652 kodeksu cywilnego?
Odpowiedz:
Wykonawca w oparciu o zapis g l O ust. 25 projektu umowy zobowiajzany
jest do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za powstale szkody.
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Pytanie nr 238. Prosimy o wskazanie jaka jest r6znica mi^dzy wada^ a usterka^ na gruncie
umowy, w szczeg61nosci w $10 ust. 51 projektu umowy oraz wprowadzenie
stosowanego postanowienia do projektu umowy. Czy usterka jest rodzajem
wady, kt6ra nie wyklucza mozliwosci uzywania przedmiotu umowy lub
poszczeg61nego etapu?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze usterka jest rodzajem wady, Zamawiaj^cy
posluguje si$ tym poj^ciem jako dookresleniem poszerzaja_cym katalog wad.
Przewidziano jako jeden z przypadk6w w $10 ust. 51 punkt 2 projektu
umowy, ze usterka jest rodzajem wady, kt6ra nie wyklucza mozliwosci
uzywania przedmiotu umowy.
Pytanie nr 239. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiaja^cy przewiduje mozliwosc odstapienia
od cze_sci umowy na podstawie postanowienia $10 ust. 51 punkt 3 projektu
umowy, tj. w zakresie tej cze^ci, kt6ra zostala wykonana wadliwie na tyle, iz
nie jest mozliwe uzytkowanie poszczeg61nego etapu? Wyjasniamy, ze w
przypadku prawidlowego wykonania etapu I, II, III, potwierdzonego
protokolami odbioru koncowego, a wadliwego wykonania etapu IV, wlasciwq.
sankcja^ byloby odstapienia od cz$sci umowy, tj. w zakresie etapu IV, a nie
calego zakresu umowy. Taki zakres odstapieniajest uzasadniony takze tym, ze
odstapienia nastejmje bez wynagrodzenia.
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem g l O ust. 51 punkt 3 projektu umowy Zamawiaja^cy z
tytuhi stwierdzonych w trakcie odbior6w koncowych poszczeg61nych etap6w
oraz odbioru ostatecznego wad i usterek uprawniony jest mi^dzy innymi do
odstapienia od umowy, ale dopiero po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu usuni^cia tych wad i usterek.
Pytanie nr240. Uprzejmie prosimy o zakreslenie g6rnego limitu koszt6w zast^pczego
wykonania w $10 ust. 51 punkt 3 projektu umowy poprzez wskazanie, iz jest
to maksymalnie kwota wynagrodzenia, kt6re byioby nalezne Wykonawcy za
dany etap gdyby zrealizowal go poprawnie. Wyjasniamy, ze trzy alternatywne
uprawnienia Zamawiaja^cego (odstajpienie, ponowne wykonanie, zast$pcze
wykonanie) moga^ byc zastosowane na podstawie jego wolnej decyzji.
Jednakze w przypadku zast$pczego wykonania na koszt Wykonawcy, ale bez
podania g6rnego progu tych koszt6w, Wykonawca przyjmuje na siebie
zobowiajzanie do zaplaty kwoty nigdzie nieokreslonej, a wi^c tresc
zobowi%zania umownego nie jest znana ani Wykonawcy ani Zamawiaj^cemu.
Odpowiedz:
Zamawiajajcy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji projektu umowy.
Pytanie nr 241. Uprzejmie prosimy o zakreslenie terminu w $10 ust. 51 punkt 3 projektu
umowy, kt6ry b$dzie wyznaczony Wykonawcy na usuni$cie wad i usterek pod
rygorem odstapienia, ponownego wykonania lub zaste_pczego wykonania.
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Odpowiedz:

Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji projektu umowy.
Termin na usuni^cie wad i usterek b^dzie wyznaczany w kazdej sytuacji
odr^bnie w zaleznosci od rodzaju wady i terminu koniecznego na jej
usuni^cie.
Pytanie nr 242. Majajc na uwadze, iz w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca nie b$dzie
operatorem dostarczanego rozwia^zania, oraz maja^c na uwadze, ze korzystanie
z systemu przez uzytkownik6w nie jest pota^czone z wnoszeniem oplat przez
uzytkownik6w na rzecz Zamawiaja_cego, tzn. system nie b^dzie miai
charakteru komercyjnego, uprzejmie prosimy o umowne wyla^czenie
odpowiedzialnosc Wykonawcy za utracone korzysci. Wprowadzenie takiej
zmiany do projektu umowy umozliwia Wykonawcy obnizenie kosztu umowy.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji projektu
umowy.
Zalozeniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest przede wszystkim
osiaj>nie_cie w Miastach - Inwestorach zwi^kszonej plynnosci i przejezdnosci
ruchu oraz bezpieczenstwa na drogach tj. efekt6w niewymiernych materialnie
dla Zamawiaja^cego. W tych okolicznosciach niezrozumiala jest tresc
wnioskowanej zmiany.
Pytanie nr 243. Uprzejmie prosimy o zakreslenie dlugosci terminu w $18 ust. 3 projektu
umowy, kt6ry b^dzie znaczny Wykonawcy przed wypowiedzeniem umowy.
Odpowiedz:
Przedmiotowy termin wyznaczy Zamawiajaxy w kazdej sytuacji odr^bnie
przy uwzgl^dnieniu okolicznosci uprawdopodobniaja^cych i umozliwiaja^cych
zakohczenie inwestycji.
Pytanie nr 244. Prosimy o wskazanie przeslanki podpisania przez Wykonawcy i Nadz6r
protokolu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i wprowadzenie
stosowanego postanowienia do projektu umowy. Czy przeslankq. podpisania
protokolu odbioru ostatecznego jest podpisanie protokot6w odbioru
koncowego wszystkich etap6w? Czy w protokole odbioru ostatecznego
Zamawiaja^cy b^dzie ponownie dokonywal weryfikacji poszczeg61nych
etap6w
Odpowiedz:
Odpowiedzjak na pytanie nr 110. Dokonanie odbioru ostatecznego i
podpisanie protokohi reguluja^ zapisy projektu umowy zawarte w $10 ust. 45,
47i50.
Pytanie nr 245. Prosimy o doprecyzowanie w $3 ust. 3 projektu umowy liczby nadzor6w
autorskich z podzialem dla kazdego etapu celem umozliwienia Wykonawcy
wyceny tego zakresu przedmiotu umowy.
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem gl2 ust 1 oraz g 13 ust. 2 projektu umowy wykonawca
za realizacj? przedmiotu zam6wienia, w rym za pelnienie nadzoru
autorskiego, otrzyma wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca skiadaja^c ofert^
sam zobowiajzany jest oszacowac wartosc uslugi, maja^c na uwadze, ze
zam6wienie w wi^kszej cz^sci jest zam6wieniem w trybie ,,zaprojektuj i
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wybuduj" oraz, ze zobowia^zany jest pelnic r6wniez nadz6r autorski nad
dokumentacja^ dostarczona^ przez Zamawiaj^cego.
Pytanie nr 246. Prosimy o doprecyzowanie w $3 ust. 6 projektu umowy liczby pobyt6w na
budowie w ramach nadzor6w autorskich z podziaiem dla kazdego etapu celem
umozliwienia Wykonawcy wyceny tego zakresu przedmiotu umowy.
Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie nr 246.
Pytanie nr 247. Dotyczy: punktu 3.7. 43) SIWZ
Czy w ramach zadania nalezy zapewnic dwa pomieszczenia umozliwiaj^ce
organizacj? spotkan koordynacyjnych dla 40 os6b, kazde osobno -np. w tym
samych czasie dwa spotkania po 40 os6b kazde?
Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 68.
Pytanie nr 248. Pkt 3.5, ust. 23 SIWZ
Jaka^ procedur^ przyjmie Zamawiajax;y w przypadku braku zgody wlasciciela
na dysponowanie przez Zamawiaja^cego jego nieruchomoscia^ na cele
budowlane?
Wnioskujemy o usuni^cie wymogu zapisanego w punkcie 3.5, ust. 23, nie
mozna bowiem zagwarantowac, iz zgoda wlascicieli nieruchomosci zostanie
uzyskana.
Odpowiedz: Odpowiedzjaknapytanienr 102.
Pytanie nr 249. Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia zawiera szereg warunk6w
realizacji przedmiotu zam6wienia opisanych jednoczesnie w kilku
dokumentach np.: SIWZ, PFU, Projekty Budowlane i Branzowe. Prosimy o
wskazanie kolejnosci dokumentacji w przypadku rozbieznosci wymagan.
Prosimy o wskazanie, kt6re z zalajozonych dokument6w ma charakter
wymog6w, a kt6re maja^ charakter informacyjny.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy ustalii i zawarl w $ 20 ust. 3 projektu umowy kolejnosc
waznosci dokument6w. Zgodnie z postanowieniami projektu umowy
kolejnosc waznosci wskazanych dokument6wjest nastejDuj^ca: SIWZ, projekt
umowy, PFU, Projekty Budowlane, Projekty Branzowe, Og61ne i
Szczeg61owe Specyflkacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t.
Pytanie nr 250. Maj^c na uwadze, iz projekty budowlane dla etapu I, II, III sa^ dostarczane
przez Zamawiaja^cego prosimy o zmiane^ w ^2 ust. 17 punkt 1 projektu umowy
zwalniajajca^ Wykonawc? z obowi^zku dostarczenia Wykonawcy projekt6w
budowlanych w 6 egzemplarzach dla kazdego miasta w odniesieniu do etap6w
I, II, III.
Odpowiedz:
Zamawiajajcy nie zmieni zapis6w projektu umowy, zapisy sa^ prawidlowe.
Zamawiaja^cy wyjasnia, ze w $2 ust.l punkty 1 i 2 wyraznie okreslil, dla
jakiego zakresu wykonawca zobowiajzany wykonac projekty wykonawcze
( dla zakresu etap6w I, II i II) a dla jakiego zakresu projekty budowlane i
projekty wykonawcze ( dla zakresu etapu IV). W $2 ust. 17 punkt 1 projektu
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umowy okreslone zostaly ilosci wymaganych egzemplarzy jakie wykonawca
zobowiajzany jest dostarczyc Zamawiaj^cemu odpowiednio do wymagan
okreslonych w $2 ust.l punkty 1 i 2.

Niniejsze pismo stanowi integraln^ cz^sc Specyflkacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia i nie modyflkuje jej tresci w spos6b wymagaj^cy dodatkowego czasu na
wprowadzanie zmian w ofercie.
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