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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczaja^cej 4 845 000 6
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarz%dzania Ruchem
TRISTAR".

Pytanie nr 251. Dotyczy: pkt 2.2.1 ppkt 2. w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf(Gdynia)
Zwracamy si$ z prosbq. o odstajnenie od wymagania dostarczenia calosci
sprz$tu wyprodukowanego przez jednego producenta w zakresie macierzy i
biblioteki tasmowej. Wymaganie to zdecydowanie ogranicza konkurencj^,
znaczaco zaw^zaja^c wyb6r producenta sprz^tu IT, co dziata na niekorzysc
Zamawiaja^cego nie pozwalaja^c Wykonawcy na zaoferowanie produkt6w
nowszych technologicznie. Jednoczesnie zwracamy uwag^, ze z uwagi na
obj^cie systemu gwarancja^Wykonawcy Zamawiajacy nie b^dzie zmuszony do
kontaktu z kilkoma dostawcami ustug serwisowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie biblioteki tasmowej innego producenta
niz pozostafy sprz^t serwerowy informatyczny, pod warunkiem spetnienia
pozostalych wymagan Specyfikacji Technicznych STWIORB/SST/CS-IT.
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CSIT w taki spos6b, ze w pkt.2.2.1 ppkt.2 wykresla si? zdanie:
,,Wszystkie oferowane urza^dzenia muszq. pochodzic od jednego producenta i
musza byc wyprodukowane zgodnie z norma^ jakosci ISO 9000-2000 lub
norma^r6wnowazna^." w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe zdanie w brzmieniu:
,,Wszystkie oferowane urza^dzenia serwerowe musza^ pochodzic od jednego
producenta i musza^byc wyprodukowane zgodnie z normaJakosci ISO 90002000 lub norma^ r6wnowazna^."
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Pytanie nr 252. Dotyczy: pkt 2.2.2 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf w pliku SST_CS_IT.pdf
(Gdynia)
Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgod$ na zmian$ wymagania dotyczaxego wysokosci
obudowy blade z 7U na 10U? Jesli nie, to czy Zamawiaj^cy bedzie wymagaJ
od Wykonawcy montazu wymaganej ilosci obud6w blade (6 sztuk) w
dostarczanej szafie rack lub zamierza zamontowac samodzielnie dodatkowe
obudowy blade, kt6re nie zostana^ dostarczone w przedmiotowym zam6wieniu?
Jesli szafa rack ma zawierac wi$cej obud6w, to Wykonawca musi to
uwzgl^dnic w wycenie, poniewaz biora^c pod uwagej rodzaj szafy rack, kt6rej
dostarczenia wymaga Zamawiaja_cy, nie jest mozliwe zamontowanie w niej
wymaganej ilosci obud6w wypemionych serwerami rack bez zapewnienia
dedykowanego systemu chlodzenia szafy z powodu ilosci ciepla wydzielanego
przez obudowy. W zwia^zku z powyzszym Wykonawca b^dzie musial
uwzgl^dnic w ofercie r6wniez moduly chlodz^ce do szafy rack lub
specjalizowana^ szafe^ rack. Montaz obud6w blade, kt6re nie sa^ wypelnione do
konca serwerami jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadniony, ale jesli
Zamawiajacy przewiduje takq. konfiguracj?, prosimy o podanie ilosci ciepla
wydzielanego przez urzaxizenia, kt6re maja_byc zamontowane.
Wymaganie w obecnej formie zdecydowanie ogranicza konkurencje^
zawe_zaj^c wyb6r producenta sprz^tu IT oraz dziala na niekorzysc
Zamawiaja^cego nie pozwalaja^c na zaoferowanie produkt6w nowszych
technologicznie i wydajniejszych.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy dopuszcza zastosowanie obud6w blade o wysokosci nie
przekraczaj^cej 10U.
Zamawiaja^cy nie wymaga zainstalowania wi^kszej liczby obud6w blade, niz
ilosc wynikaja^ca z projektu branzowego PBR/GDA/CS/Z1
Tom I
Infrastruktura Informatyczna IT w Gdansku oraz PBR/GDY/CS/Z1 - Tom I
Infrastruktura Informatyczna IT w Gdyni.
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CSIT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.2 w tabeli w poz. ,,Rozmiary obudowy"
wykresla sie^ zdanie:
,,wysokosc maksymalnie 7U, mozliwosc instalacji do 6 obud6w Blade w
standardowej szafie 42U; gl$bokosc maksymalnie 28" (711 mm)"
w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe zdanie w brzmieniu:
,,wysokosc maksymalnie 10U, mozliwosc instalacji do 6 obud6w Blade w
standardowej szafie 42U; gl$bokosc maksymalnie 32" (711 mm)".
Pytanie nr 253. Dotyczy: pkt 2.2.2 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf w pliku SST_CS_IT.pdf
(Gdynia)
Czy Zamawiaja_cy wyrazi zgod$ na zmian? wymagania dotycz^cego
gl^bokosci obudowy blade na 32"? Jesli nie, to prosimy o podanie przeslanek
ograniczaj^cych ten wymiar w kontekscie montazu w szafie o wymaganych
wymiarach podanych w pkt 2.2.2 specyfikacji w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf
w pliku SST_CSJT.pdf(Gdynia).
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie obudowy blade o gl^bokosci nie
przekraczaja^cej 32".
Odpowiedzjaknapytanie nr252.
Pytanie nr 254. Dotyczy: pkt 2.2.2 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf w pliku SST_CS_IT.pdf
(Gdynia)
Czy Zamawiajajcy wyrazi zgod$ na zmian? wymagania dotycz^cego istnienia
w obudowie blade nap^du DVD i portu USB umieszczonego z przodu
obudowy, na rzecz mozliwosci montowania nap^d6w i port6w USB ze stacji
roboczej uzytkownika/administratora (port USB moze byc tez dost^pny z tylu
obudowy, umozliwiaj^c przyl^czenie zewneJrznego nap^du DVD)? Wszelkie
instalacje w rozwia_zaniach blade odbywaja^ sie^ zdalnie, zgodnie koncepcjq.
takich rozwi^zari serwerowych. Jesli Zamawiaja^cy nie wyraza zgody na takie
rozwiajzanie, to czy b^dzie wymagal, aby instalacje oprogramowania na
serwerach w obudowie odbywaly sie^ tylko i wyl^cznie w serwerowni, z
konsoli KVM zamontowanej w tej samej szafie, co obudowa blade i serwery?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiaja^cy wymaga zapewnienia mozliwosci instalacji oprogramowania
lokalnie oraz zdalnie.
Pytanie nr 255. Dotyczy: ppkt 6 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku SST_CS_IT.pdf
(Gdynia)
Czy Zamawiaja_cy b$dzie wykorzystywat dostarczana^macierz do innych cel6w
niz przewidziane w Zam6wieniu? Jesli nie, to prosimy o odstaj)ienie od
wymagania dostarczenia macierzy z portami SAS, poniewaz obudowa blade i
serwery rack posiadajaJedynie interfejsy FC. Jesli tak, tojakie s^przewidziane
ilosci dysk6w dla innych system6w i czy Zamawiaja_cy sprecyzuje wymagania
dotycz^ce przestrzeni przeznaczonej dla systemu TRISTAR i innych
system6w, kt6re b^dq. korzystac z dostarczanej macierzy oraz okresli ich
obcia^zenie, kt6re Wykonawca musi uwzgl^dnic przy szacowaniu obci^zenia
dla systemu TRISTAR?
Odpowiedz: Zamawiajq,cy dopuszcza dostarczenie macierzy dyskowej bez port6w SAS.
Zamawiaja^cy nie planuje wykorzystania macierzy do innych cel6w niz system
TRISTAR
Zamawiaja^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CSIT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 w ppkt. 6. wykresla si? zdanie:
,,Macierz musi byc wyposazona w minimum 4 zewneJrzne porty SAS 6 Gb/s
do podl^czenia host6w".
Pytanie nr 256. Dotyczy: pkt 2.2.5 ppkt 9 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdfi w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Prosimy o odstapienie od wymagania dotycza_cego kopiowania pami$ci flash
na dyski oraz udzielenie informacji, czy Zamawiaj^cy dopuszcza w
infrastrukturze serwerowni niekontrolowany zanik zasilania trwaj^cy dluzej
niz 24 godziny, przy dzialaj^cych UPS-ach podtrzymuj^cych zasilanie
serwerowni i bez reakcji personelu na takie zdarzenie? Jesli nie, to
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funkcjonalnosc zapisania pami$ci cache na dyski nie b$dzie wykorzystywana,
a w spos6b znacza^cy ogranicza wyb6r w macierzach dost^pnych na rynku.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie dokona zmiany SIWZ w powyzszym zakresie. Zamawiaj^cy
nie przewiduje stalego nadzoru personelu, w zwiajzku z tym podtrzymuje wym6g
zapewnienia kopiowania pami$ci podr$cznej (cache) na dysk w celu
zagwarantowania niezawodnosci systemu.
Pytanie nr 257. Dotyczy: pkt 2.2.5 ppkt 11 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Dla kt6rych system6w i jakich zakres6w danych Zamawiaj^cy wymaga od
Wykonawcy zastosowania przestrzeni dyskowych zabezpieczonych RAID3
zamiast RAID5? Ten poziom RAID jest rzadko spotykany w macierzach
dyskowych, poniewaz zostal zastapiony przez RAID5 b$da^cy rozwini^ciem i
ulepszeniem algorytm6w zastosowanych w RAID3. W dostarczanym systemie
Wykonawca nie przewiduje zastosowania RAID3, gdy do dyspozycji jest
RAID5.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy odstejpuje od wymagania zabezpieczenia dysk6w poziomem
RAID3.
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CS-IT
w taki spos6b, ze
pkt. 2.2.5 ppkt. 11 wykresla si? zdanie:
,,Macierz musi jednoczesnie
obslugiwac
wolumeny zabezpieczone
naste_pujacymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6 i
RAID 10" w miejsce kt6rego wpisuje si$ zdanie w nowym brzmieniu:
,,Macierz
musi jednoczesnie
obslugiwac
wolumeny zabezpieczone
nastspujcpymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID
10".
Pytanie nr 258. Dotyczy: pkt 2.2.5 ppkt 12 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Z uwagi na wymaganie dostarczenia minimum 12 dysk6w zwracamy si$ z
prosba^ o zmian$ wymagania z dotycza^cego wielkosci grupy dyskowej 30
dysk6w na 16 lub dopuszczenie mechanizmu provisioningu bez wymagania na
ilosc dysk6w z parzystoscia^. Wymaganie w obecnej formie nie ma uzasadnienia
technicznego oraz zdecydowanie ogranicza konkurencje_, zaw$zaja^c wyb6r
producenta sprz^tu IT oraz dziala na niekorzysc Zamawiaja^cego, nie pozwalaja^c
na zaoferowanie produkt6w nowszych technologicznie i wydajniejszych. Jesli
Zamawiaja^cy przewiduje tworzenie grup dyskowych o takiej wielkosci
wprowadzanych przez inne systemy korzystaja^ce z macierzy, to prosimy o
podanie ilosci system6w oraz ich wplywu na wydajnosc macierzy.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w powyzszym zakresie.
ZamawiaJ3py wymaga, by wykonawca dostarczyl macierz dyskowa^
umozliwiaja^rozbudowe^ do 30 dysk6w.
Pytanie nr 259. Dotyczy: pkt 2.2.5 ppkt 13 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf(Gdynia)
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Czy Zamawiaj^cy dopusci macierz, kt6ra osi^ga wynik minimum 31000 IOPS
przy 112 dyskach?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza macierz spelniaja^ powyzszy warunek. Podana
wartosc parametru przewyzszawymaganiaSpecyfikacjiTechnicznej.
Pytanie nr 260. Dotyczy: pkt 2.2.5 ppkt 15 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf(Gdynia)
Czy Zamawiajajcy bierze pod uwag$ niebezpieczenstwo kradziezy macierzy
dyskowej lub pemej, wybranej grupy dysk6w, przy zabezpieczeniach doste^pnych
w serwerowni? Jesli nie prosimy o rezygnacj^ z wymagania dot. sprz^towego
szyfrowania danych. Rozlozenie danych na dyski w grupach zabezpieczonych
RAIDem uniemozliwia otrzymanie kopii danych dysponuj^,c pojedynczym
dyskiem. Zamawiajaey moze tez zaz^dac, by uszkodzone dyski macierzy nie
byly odsylane do gwaranta i tym samym zadbac o ich bezpieczne zniszczenie wg
wlasnych procedur bezpieczenstwa.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza szyfrowanie danych w pami^ci masowej. Zamawiaj^cy
modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CS-IT w taki
spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt. 15 wykresla si? zdanie:
,,Macierz musi wspierac sprz^towe szyfrowanie danych"
Pytanie nr 261. Dotyczy pkt 2.2.5 ppkt 26 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Prosimy o rezygnacj^ z wymagania dotycz^cego portu szeregowego lub podanie
informacji, w jakich przypadkach Zamawiaja^cy zamierza wykorzystywac w
Zarza^dzaniu macierza^port szeregowy dysponuja^c portem LAN, kt6ry umozliwia
rozszerzony interfejs funkcjonalny?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyraza zgod$ i rezygnuje z wymagania zarz^dzania macierz^
przez port szeregowy. Zamawiaj^cy modyfikuje Specyfikacj? Techniczna^
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt. 26 wykresla sie_
zdanie:
,,Macierz musi oferowac zarzajizanie poprzez siec LAN oraz port szeregowy" w
miejsce kt6rego wpisuje si^ nowe zdanie w brzmieniu:
,,Macierz musi oferowac zarza^dzanie poprzez siec LAN".
Pytanie nr 262. Dotyczy pkt 2.2.5 ppkt 27 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Prosimy o podanie ilosci miejsca, jakie moze zaja^c dostarczana macierz w
dostarczanej szafle i z jakich powod6w miejsce to jest ograniczone? Jesli brak
takich ograniczen, to prosimy o dopuszczenie zaoferowania macierzy, kt6rej
poszczeg61ne elementy b^da^mialy wysokosc nie wi$ksza^niz 4U.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie macierzy dyskowej o wysokosci 4U.
Zamawiaja^cy modyfikuj? tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CSIT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt 27 wykresla sie^ zdanie:
,,Macierz musi byc wyposazona w zestaw do montazu w szafie przemyslowej
rack 19". Obudowa z kontrolerami macierzy oraz p61ki dyskowe musza^miec
wysokosc nie wi^ksza^niz 2U" w miejsce kt6rego wpisuje si$ nowe zdanie w
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brzmieniu:
,,Macierz musi byc wyposazona w zestaw do montazu w szafie przemyslowej
rack 19". Obudowa z kontrolerami macierzy oraz p6iki dyskowe musza^miec
wysokosc nie wi^ksza^ niz 4U"
Pytanie nr 263. Dotyczy pkt 2.2.3 oraz pkt 2.2.4 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdf i w pliku
SST_CS_IT.pdf(Gdynia)
Czy Zamawiajajcy odstaj)i od wymagania funkcjonalnosci przewidywania awarii?
Urza^dzenia oferowane przez innych producent6w posiadaja^ rozbudowane
mozliwosci monitoringu i diagnostyki, kt6re umozliwiaja^ informowanie
administratora o bl^dach w dzialaniu i zdarzeniach wymagaja^cych weryfikacji
dzialania poszczeg61nych element6w (np. zwi^kszona ilosc korekcji bl^d6w w
pami^ci, zwi^kszona ilosc remapowania sektor6w w dyskach, itd), co jest
wystarczaja^ funkcjonalnosciq. w administracji sprz^tem. Jesli Zamawiajacy
podtrzymuje to wymaganie, to prosimy o wskazanie wprost, jacy producenci
(dw6ch lub wi$cej) wg. wiedzy Zamawiaja^cego posiadaja^ rozwiajzanie,
o kt6rym mowa w wymaganiu.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w powyzszym zakresie.
Jednoczesnie Zamawiaja_cy informuje, ze wymagana^ funkcjonalnosc spetniaja^
urz^dzenia dostarczane mi^dzy innymi przez firmy IBM, HP, DELL.
Pytanie nr 264. Zapisy w pkt 2.2.5 ppkt 9, 11, 15, 19 i 26 jak r6wniez pkt 2.2.5 dotycz^ce
przewidywania awarii, wzi^te razem, wskazuja^ na jednego producenta sprz^tu.
Czy Zamawiaja_cy zmodyfikuje wymagania we wskazanych punktach w taki
spos6b, by mozliwe bylo zaoferowanie produkt6w o funkcjonalnosciach
wymaganych przez system TRISTAR i niezb$dnych do jego dzialania, przy
r6wnoczesnym umozliwieniu wyboru mi^dzy konkurencyjnymi produktami?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy zmodyfikowal wymagania STWIORB/SST/CS-IT zakresie pkt.
2.2.5 ppkt. 11, 15, 26. W pozostalych przypadkach tj. pkt. 2.2.5 ppkt. 9. 19,
przedmiotowej specyfikacji, wymagania nie ulegaja^zmianie.
Pytanie nr 265. Dotyczy: pkt 2.2.6 ppkt 3 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdfi w pliku
SST_CS_IT.pdf (Gdynia)
Czy Zamawiajajcy odstaj)i od wymagania obslugi nap^d6w ze zla^czem LVD
SCSI, skoro nap^dy LTO-5 nie wystepujq. z tym zlq,czem? Jesli nie, to czy
Zamawiaja^cy zamierza do dostarczanej biblioteki zamontowac dodatkowe
nap^dy LTO na interfejsach LVD SCSI oraz ile i jakie systemy b$da^ korzystac z
biblioteki tasmowej oraz jaka ilosc tasm i danych zostala przewidziana dla tych
system6w?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy odstej3uje od wymagania interfejsu LVD SCSI dla nap$d6w
biblioteki tasmowej.
Zamawiaj^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CS-IT
w pkt. 2.2.6 w ten spos6b, ze ppkt. 3 wykresla zdanie:
,,Biblioteka musi miec mozliwosc instalacji nap^d6w z nast$puj^cymi
interfejsami: LVD SCSI, 4 Gbps Fibre Channel Tape Driver, 3 Gbps dual-port
SAS Tape Drive"
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w miejsce kt6rego wpisuje sie^ nowe zdanie w brzmieniu:
,,Biblioteka musi miec mozliwosc instalacji nap$d6w z nastej3uja^cymi
interfejsami: 4 Gbps Fibre Channel Tape Driver, 3 Gbps dual-port SAS Tape
Drive"
Pytanie nr 266. Dotyczy: pkt 2.2.4 w pliku SST_GDA_CS_IT.pdfi w pliku SST_CS_IT.pdf
(Gdynia)
Czy Zamawiajajcy odstaj)i od wymagania dostarczenia kontrolera macierzowego
z rozbudowa^o mozliwosc szyfrowania SED? Jesli nie, prosimy o wyjasnienie, w
jakich okolicznosciach rozbudowa o te_ funkcjonalnosc ma sie^ odbyc, skoro
serwery www b^da^ sluzyc do wymiany informacji pomi^dzy uzytkownikiem i
systemem TRISTAR, wi^c nie bejia^ na nich przechowywane zadne wrazliwe
dane.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy odstejpuje od wymagania opcji szyfrowania SED dla kontrolera
macierzy dyskowej.
Zamawiaja^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST/CSIT w pkt. 2.2.4w ten spos6b, ze w tabeli w poz. ,,Kontroler macierzowy
wykresla zdanie:
,,Kontroler macierzowy SAS/SATA z 512MB pami^ci cache podtrzymywanej
bateryjnie, umozliwiajajcy konfiguracj? dysk6w w RAID 0/l/10/5/50 z
opcjonalna^ mozliwosci% rozbudowy do RAID 6/60 oraz szyfrowania SED" w
miejsce kt6rego wpisuje sie^ nowe zdanie w brzmieniu:
,,Kontroler macierzowy SAS/SATA z 512MB pami^ci cache podtrzymywanej
bateryjnie, umozliwiaja^cy konfiguracj$ dysk6w w RAID 0/l/10/5/50 z
opcjonalna^mozliwoscia^rozbudowy do RAID 6/60".
Pytanie nr 267. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdariska sa^ 63 skrzyzowania a
jednoczesnie w punktach opisuj^cych dane etapy dla Gdanska jest
wymienionych tylko 10 skrzyzowan dla etapu I i 37 skrzyzowan dla etapu III.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i odpowiednie skorygowanie dokument6w
przetargowych.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyjasnia, ze w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla etapu I,
II i III w pkt. 1.1.1 i 1.1.3, dotycza^cym obszaru Gdanska, zostaly wymienione
tylko sygnalizacje swietlne podlegaja^ce przebudowie, kt6ra^ wykonawca
zobowi^zany jest wykonac zgodnie z zala^czona dokumentacjq. projektowa^
(projekty budowlane i branzowe) i dyspozycjami SIWZ.
Natomiast Tabela III w pkt. 3.3 zawiera wykaz wszystkich sygnalizacji
swietlnych kt6re nalezy wlajczyc do systemu zarza^dzania i sterowania ruchem w
I i III etapie realizacji w obszarze Gdanska. Dla sygnalizacji wymienionych w
pkt. 3.3 nalezy ( zgodnie z PFU dla etapu I, II i III str. 20) :
Opracowac projekty organizacji ruchu w branzy inzynierii ruchu
Opracowac programy sygnalizacji swietlnej wraz z programami
awaryjnymi
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Uzupelnic detektory pojazd6w w zakresie niezbe_dnym dla wymagan
zastosowanego systemu sterowania ruchem
Podl^czyc do lokalnego w^zia telekomunikacyjnego systemu TRISTAR
(LWT)
Wlajczyc do systemu zarzajdzania i sterowania ruchem
Pytanie nr 268. Prosimy o wyjasnienie liczby kontroler6w sygnalizacji swietlnej, kt6re
trzeba wla^czyc do systemu, dostarczyc lub zmodernizowac. Zal^cznik 24
wymienia 134 sterowniki istnieja^ce. Zai^cznik 20 wymienia 43 skrzyzowania,
na kt6rych nalezy zmodernizowac lub wymienic sterowniki. Z kolei zala^cznik
10 m6wi o koniecznosci wl^czenia do systemu 152 skrzyzowari {zakladamy
jeden sterownik na skrzyzowanie). Z uwagi na pewna^ niesp6jnosc powyzszych
liczb ba^dz ich wzajemne naktadanie (wsp61ne podzbiory), prosimy o
jednoznaczne okreslenie ile I jakie istniej^ce sterowniki sygnalizacji nalezy
wykorzystac w systemie, ile nowych sterownik6w trzeba dostarczyc, ile
sterownik6w trzeba wymienic (lub zmodernizowac)?
Odpowiedz: Wykonawca jest zobowi^zany wla^czyc do systemu wszystkie sygnalizacje
wymienione w zala^czniku nr 10 do SIWZ. Zala^cznik nr 20 do SIWZ (dla Gdyni
w tabeli dotycz^cej sygnalizacji obj^tych dostosowaniem lub wymiana^
sterownik6w - sygnalizacje z pierwszej tabeli w zal^czniku 20 oraz sygnalizacje
na skrzyzowaniach 2.07b, 2.07a, 2.11 i 1.06 wymienione w drugiej tabeli,
natomiast dla Gdanska i Sopotu sygnalizacje w pozostatych tabelach w
zala^czniku 20) zawiera zestawienie sygnalizacji dla kt6rych nie wymaga sie^
przebudowy sygnalizacji a jedynie dostosowanie/wymian^ sterownika i
wla^czenie do systemu, natomiast dla pozostalych sygnalizacji wymaga si?
wykonania modernizacji sygnalizacji zgodnie z zal^czona^ dokumentacja^
projektowa^ dla I, II i III etapu realizacji oraz Programem FunkcjonalnoUzytkowym dla Etapu IV.
Pytanie nr 269. Zgodnie za zala^cznikiem nr 10 do SIWZ oraz Programem Funkcjonalno
Uzytkowym dola^czonym do SIWZ jako zala^cznik nr 9a skrzyzowanie ul. Do
Studzienki
Matejki ^Nr S736) w Gdansku nalezy wla^czyc do systemu
TRISTAR. Na tym skrzyzowaniu brak kanalizacji kablowej, kable ulozone w
ziemi, maszty niskie istn. nie sa^ dwudzielne (bez mozliwosci podejscia
kanalizacja^ kablowaJ, istn. latarnie sygnalizacyjne ze zr6dlem swiatla zarowym
oraz brak detektor6w ruchu i przycisk6w dla pieszych. Wobec powyzszego brak
mozliwosci wla^czenia sygnalizacji w obecnym stanie do systemu TRISTAR.
Czy Zamawiaja_cy dostarczy na powyzsze skrzyzowanie dokumentacj^
techniczna^ i moze okreslic zakres prac jaki przewiduje na skrzyzowaniu ul. Do
Studzienki - Matejki?
Odpowiedz: Zam6wienie nie obejmuje modernizacji sygnalizacji swietlnej na tym
skrzyzowaniu. Zgodnie z trescia^ zaI^cznika nr 20 do SIWZ Zamawiaja^cy
wymaga wl^czenia w/w sygnalizacji do systemu sterowania poprzez
adaptacje7wymiane_ sterownika i podlajczenie do najblizszego w^zla transmisji
danych systemu TRISTAR.
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Pytanie nr 270. Zgodnie z Tabela^ Element6w zalacznik nr ld do formularza oferty na
skrzyzowaniach ulic A1. Gen J. Hallera - Wyspainskiego fNr S637), Armii
Krajowej
Lostowicka
Warszawska
^Ir
S871),
3 Maja - Hucisko - Nowe Ogrody (Nr S753), 3 Maja - Armii Krajowej ^r
S755), Do Studzienki - Matejki (Nr S736) w Gdansku oraz W$zle Piastowskim
Q^r S706) w Gdansku przewiduje sie^ jedynie wymian^ sterownika. Na w/w
wymienionych skrzyzowamach wystejpuja^ zarowe zr6dla swiatla. SIWZ, PFU,
SSWiORB oraz projekt branzowy modernizacji sygnalizacji swietlnych okresla
jednoznacznie, ze wszystkie sygnalizatory muszq,posiadac wklady typu LED.
Czy ZamawiaJ3,cy moze podac typy i ilosci sygnalizator6w do wymiany na
wklady typu LED na w/w skrzyzowaniach oraz okreslic w kt6rej pozycji Tabeli
Element6w nalezy wycenic wymianej?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy wymaga wymiany wszystkich wklad6w, kt6re nie sa^ wykonane w
technologii LED, na energooszcz^dne wklady typu LED. Zamawiaj^cy wymaga
aby po zakonczeniu rob6t wszystkie sygnalizatory umozliwialy redukcj?
strumienia swietlnego. Zamawiajqcy nie dysponuje inwentaryzacja^ na w/w
skrzyzowamach w zwiajzku z tym nie udost$pni ilosci ani typ6w sygnalizator6w
w kt6rych nalezy dokonac wymiany zr6del swiatla na wklady typu LED.
Roboty te nalezy wycenic lajcznie z wymiany sterownika i podac je w Tabeli
Element6w w zal^czniku nr ld do formularza oferty w poz. WYMIANA
STEROWNIKA odpowiednio dla etapu, kt6rego dotyczy.
Pytanie nr 271. W zwi^zku z rozbieznosciami SSWiORB
SST-S dot. sygnalu
dzwi^kowego przycisku dla pieszych pkt. 2.5 (powinny miec mozliwosc) do
nadawania pomocniczego sygnalu dzwi$kowego i w odniesieniu do pkt. 2.8
^ezeli jest wymagane), prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i sprecyzowanie
wymagan technicznych przycisk6w dla pieszych i sygnalizator6w akustycznych.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga wyposazenia przycisk6w dla pieszych w pomocniczy
akustyczny sygnal naprowadzaj^cy.
Pytanie nr 272. Czy Zamawiaja^cy moze okreslic jednoznacznie napi^cie zasilania urz^dzen
zewn^trznych - sygnalizator6w z wkladami typu LED (40 V czy 42 V czy 230
V), poniewaz wystejmj^rozbieznosci pomi^dzy PFU pkt. 3.3, SSWiORB - SSTS 2.7 i 2.9 oraz projektami branzowymi?
Odpowiedz: Odpowiedzjaknapytanienr 135.
Pytanie nr 273. W SIWZ pkt. 3.9 i 3.10 Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcy koordynacji
prac sygnalizacji z pracami sygnalizacyjnymi na terenie gminy miasta Gdansk
objetych innymi zadaniami. Powyzsze wymaga wykonania wl^czenia do sytemu
TRISTAR. Zakres prac dla poszczeg61nych skrzyzowan podanych w zala^czniku
nr 10 do SIWZ o NR S665, S66, S667, S667a, S659, S630, S629, S720, S728,
S730 nie zostal uwzgl$dniony w Tabeli Element6w zala^cznik Nr ld do oferty.
Jednoczesnie brak pelnej dokumentacji w/w zakresie dla NR S66, S667, S667a,
S630, S629, S720, S728, S730
Czy Zamawiaj^cy moze uzupelnic Tabele^
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Element6w zal^cznik Nr ld do formularza oferty oraz dostarczyc dokumentacj$
w tym zakresie?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.
Pytanie nr 274. Czy Zamawiaja^cy potwierdza, ze zgodnie z wymaganiami ZDiZ Gdansk
wszystkie konstrukcje zewn$trzne tj. maszty, szafy i sterowniki powinny byc
zabezpieczone powloka^ antygraffiti w systemie HLG i moze okreslic zakres
stosowania tych powiok?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zgodnie z wymaganiem zawartym w
STWIORB/SST-S p. 5.3.9 wykonawca zobowia^zanyjest po zakonczeniu montazu
urza^dzen sygnalizacyjnych, zabezpieczyc powIoka^antygraffiti i antyplakat.
wszystkie maszty do wysokosci 2 m nad ziemia^ oraz wszystkie sterowniki wraz z szafami
zasilaja^cymi TRISTAR powloka^antygraffiti i antyplakat.
Pytanie nr 275 .Pkt. 3.7/13 w SIWZ okresla, ze ,,Na wszystkich odcinkach kanalizacji
kablowej kabel swiatiowodowy nalezy prowadzic w kanalizacji wt6rnej. W
przypadku braku kanalizacj$ wt6mq. nalezy uzupelnic do stanu 3x32 mm w
otworze 110 mm". Czy Zamawiaja^cy moze okreslic zakres uzupelnienia istnieja^cej
kanalizacji kablowej o wt6rniki typu HDPE 3x32 mm?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dysponuje takim zestawieniem. Zamawiaj^cy wymaga, by na
wszystkich
odcinkach
kanalizacji
kablowej
kabel
swiattowodowy
prowadzic w kanalizacji wt6rnej. W przypadku braku, kanalizacj? wt6rna^ nalezy
uzupemic do stanu 3x32 mm w otworze 110 mm.
Pytanie nr 276: W projektach branzowych w pkt. ,,Elementy projektowanej kanalizacji",
zapisano ,,studnie typu SKR-2, SKR-1, SK-1 prefabrykowane i z bloczk6w
betonowych w celu hermetyzacji budowanej kanalizacji wyposazyc w
mechaniczne pokrywy wyposazone w zamki Abloy". Czy Zamawiaj^cy moze
wyjasnic i uscislic parametry techniczne poj^cia ,,hermetyzacja budowanej
kanalizacji"?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyjasnia, ze hermetyzacja kanalizacji oznacza zastosowanie
zamkni^cia pokryw studni, kt6re sa^ wyposazone w zamki z wkiadka^ patentowa^ w
celu uniemozliwienia dost^pu osobom nieuprawnionym. Parametry techniczne
zostaty okreslone w Specyfikacji Technicznej STWIORB/SST-KK
pkt. 2.3.2.
Pytanie nr 277 .W projekcie budowlanym cz^sc 2 konstrukcje PB/GDA/Z2 zaprojektowano
maszt wysi$gnikowy dwustronny z dwoma wysi^gnikami z rozstawem 180" i
diugoscia^ramion do 7,5 m (maszt typu C). W projekcie branzowym modernizacji
sygnalizacji swietlnej PBR/GDA/2/S509 zaprojektowano maszt MW03 z
rozstawem ramion wysi$gnika - 100", oraz maszt MW04 z rozstawem ramion
wysi^gnika - 90" i dtugoscia^ ramion odpowiednio 8,5 m i 4 m. Wymienione w
projekcie branzowym maszty nie sa^ uj$te w projekcie konstrukcyjnym. Czy
Zamawiaja^cy moze dostarczyc
projekty konstrukcyjne na zaprojektowane
powyzej maszty?
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Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze
szczeg61owe rozwia^zania konstrukcyjne,
materiatowe oraz dob6r przekroj6w, zbrojenia wykonawca jest zobowia^zany
opracowac w projekcie wykonawczym.
Pytanie nr 278: W projekcie budowlanym cz^sc 2 konstrukcje PB/GDA/Z2 zaprojektowano
maszt wysiejgnikowy o diugosci ramienia do 10,5 m (maszt typu B). W projektach
branzowych
PBR/GDA/2/S610,
PBR/GDA/2/S707, ' PBR/GDA/3/S750
zaprojektowano maszty o dlugosci ramienia wysi^gnika powyzej 10,5 m, np. 11 m
i 12 m. Czy Zamawiaja^cy moze dostarczyc projekty konstrukcyjne na
zaprojektowane powyzej maszty?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 277.
Pytanie nr 279. W projekcie budowlanym cze_sc 2 konstrukcje PB/GDA/Z2 zaprojektowano
bramownic^ kratownicowa^o rozpi^tosci konstrukcji do 20,3 m (maszt typu D). W
projekcie branzowym modernizacji sygnalizacji swietlnej PBR/GDA/2/S710
zaprojektowano bramownic^ MB01 o rozpi$tosci 24,3 m. Czy Zamawiaja^cy moze
dostarczyc projekt konstrukcyjny tego rozwiajzania?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 277.
Pytanie

nr 280. W projekcie branzowym modernizacji sygnalizacji swietlnej
PBR/GDA/2/S504, PBR/GDA/2/S509, PBR/GDA/2/S603, PBR/GDA/2/S606,
PBR/GDA/2/S607, PBR/GDA/2/S610, PBR/GDA/2/S612, PBR/GDA/2/S716
PBR/GDA/3/S639, PBR/GDA/3/S640, PBR/GDA/3/S642, PBR/GDA/3/S648,
PBR/GDA/S701, PBR/GDA/S703 zaprojektowano sygnalizatory tramwajowe 2komorowe o srednicy soczewki 300. W projekcie branzowym modernizacji
sygnalizacji swietlnej PBR/GDA/S704, PBR/GDA/2/S705, PBR/GDA/2/S707,
PBR/GDA/2/S708 zaprojektowano sygnalizatory tramwajowe 2-komorowe o
srednicy soczewki 200. W projekcie branzowym modernizacji sygnalizacji
swietlnej PBR7GDA/S613 zaprojektowano sygnalizatory tramwajowe 3komorowe o srednicy soczewki 300. Powyzsze nie jest zgodne z rozporza^dzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
3
lipca
2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) i standardami latarn
stosowanymi w Gdansku. Czy Zamawiaja^cy moze okreslic jakie latarnie nalezy
zastosowac?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy wymaga
zastosowania sygnalizator6w tr6jkomorowych
o srednicy 200 mm.
Pytanie nr 281. W projekcie budowlanym cze_sc 2 konstrukcje PB/SOP/Z2 zaprojektowano
bramowmce^ kratownicowa^o rozpiejtosci konstrukcji do 20,3 m (maszt typu D). W
projektach branzowych modernizacji sygnalizacji swietlnych PBR/SOP/2/S406,
PBR/SOP/2/S407, PBR/SOP/2/S408 zaprojektowano bramownice o rozpie_tosci
powyzej 20,3 m. Czy Zamawiaja^cy moze dostarczyc projekty konstrukcyjne tych
rozwia^zan?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 277.
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Pytanie nr 282. W SSWiORB - SST-K w pkt. 2.3.1 wymieniono rodzaje rur do budowy
ciajow kanalizacji kablowej, w tym rury z PCW. W pkt. 5.1.1 wymieniono
jedynie rury z polietylenu wysokiej g^stosci. Czy Zamawiajajcy dopuszcza
stosowanie rur z PCW?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie rur z PCW wyt^cznie dla kanalizacji
pierwotnej 110mm.
Pytanie nr 283. W SSWiORB - SST-S Zamawiajajcy wymaga stosowania sygnalizator6w z
mozliwoscia^ redukcji strumienia swietlnego. Na wielu istnieja^cych
skrzyzowaniach sa_ zamontowane sygnalizatory typu LED bez tej funkcji.
Czy Zamawiaj%cy potwierdza, ze nalezyje wymienic?
Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga, by po zakonczeniu rob6t obje_tych przedmiotem
zam6wienia wszystkie sygnalizatory umozliwiafy redukcj? strumienia swietlnego
co oznacza, ze wykonawca zobowi^zany jest do wymiany istniej^cych zr6dei
swiatla LED nie umozliwiaj^cych sciemniania na zr6dla swiatla LED
umozliwiaj^ce sciemnianie.
Pytanie nr 284. W SSWiORB
SST-K w pkt. 5.3.2 zaprojektowano plaszcz rury
mikrokanalizacji w kolorze pomarahczowym. W zestawieniach materialowych w
projektach branzowych kanalizacji kablowej podano zastosowanie wyr6znik6w
mikrokanalizacji w kolorach z6itym, zielonym i bialym. Czy Zamawiajajcy
przewiduje mozliwosc zastaj)ienia wyr6znik6w kolorowych numerami
umieszczanymi na piaszczu rury w odst^pach co 5 cm?
Odpowiedz: Zamawiajajcy dopuszcza mozliwosc zastosowania jako wyr6znik6w rur
oznaczen alfanumerycznych. Zamawiajajcy nie narzuca odleglosci odst^p6w
umieszczanych wyr6znik6w na plaszczu rury.
Pytanie nr 285. Czy Zamawiajajcy moze okreslic w jaki element kanalizacji wdmuchiwac
swiatlow6d w obr^bie skrzyzowania?
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze kable nalezy umieszczac zgodnie z zala^czonymi
projektami branzowymi.
Pytanie nr 286. W projekcie budowlanym cz^sc 2 konstrukcje PB/SOP/Z2 zaprojektowano
maszt wysi^gnikowy o dlugosci ramienia do 7,5 m (maszt typu A) , oraz maszt o
dlugosci ramienia do 10,5 m (maszt typu B). Wysokosc zaprojektowanego
wysi^gnika dla obu typ6w maszt6w (5,3 m) nie zapewnia zachowania
odpowiedniej skrajni od trakcji trolejbusowej (6,3m) dot. PRB/SOP/2/S401,
PRB/SOP/2/S402, PRB/SOP/2/S403, PRB/SOP/2/S405, PRB/SOP/2/S406,
PRB/SOP/2/S408.
Czy Zamawiajajcy dostarczy projekty konstrukcyjne na maszty zaprojektowane na
w/w skrzyzowaniach?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 277.
Pytanie nr 287. W projekcie branzowym PBR/GDA/2/S707 zaprojektowano bramownic? z
wysi^gnikiem,jest to rozwia_zanie nietypowe. Na powyzsze brak projektu

INFPA^TPIIKTIIPA

c onnV>uncJo

l bKOUUWlbKw
NARODOWA STRATECIA S

UNI*EUROPEJSKA

*""<*^*' ^"<***

ROZWOJUREGlONALNEGO

konstrukcyjnego.
Czy Zamawiaj^cy moze dostarczyc projekt konstrukcyjny tego rozwiazania?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 277.
Pytanie nr 288 .Zgodnie z odpowiedziami z dnia 31.08.2011 UIR.271.11.11.2011.EW.1280
pkt. I Zamawiaja_cy dokonal modyfikacji tresci zalajcznika nr 9b do SIWZ:
,,przebudowa sygnalizacji swietlnych w celu dostosowania do funkcjonowania w
systemie na 21 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z zastosowaniem
priorytet6w dla pojazd6w transportu zbiorowego". Czy Zamawiaja^cy moze
dostarczyc poprawiona^ Tabel$ Element6w zala_cznik nr 1 d do formularza oferty
uwzgl^dniaja^pomniejszona^ ilosc skrzyzowan?
Odpowiedz: Zamawiajajcy wyjasnia, ze w zakresie etapu IV realizacji, modernizacji
podlegaja^ sygnalizacje swietlne na 21 skrzyzowaniach w Gdyni i Gdarisku
t^cznie, co znajduje odzwierciedlenie w zala^cznikach lb ( 7 sygnalizacji) i ld (14
sygnalizacji).

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