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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 361. Prosimy o udost^pnienie pozwolen na budow? na zadania obj^te etapem 1,
2, 3, kt6re wg. SIWZ posiada Zamawiajq,cy.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy udost^pni decyzje o pozwoleniu na budow? wykonawcy z kt6rym
zostanie podpisana umowa, wybranym w przetargu publicznym, zgodnie z
zapisami projektu umowy g 4 ust 7.
Zamawiaja_cy modyfikuje tresc zapisu SIWZ w rozdziale 3 ust. 3.7 pkt. 52)
w ten spos6b, ze wykresla tresc ppkt. c), kt6ry otrzymuje nowe brzmienie:
,,w dniu podpisania umowy w zakresie etapu III dla obszaru Gdanska"
oraz po ppkt. d) dodaje nowy ppkt. e), kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie etapu III dla obszaru Sopotu",
Pozostale zapisy tresci SIWZ w rozdziale 3 ust. 3.7 pkt. 52) pozostajq,bez
zmian.
Zamawiaja_cy modyfikuje tresc zapisu tresc projektu umowy w $ 4 ust 7 pkt.
3) na str. 6 w ten spos6b, ze wykresla tresc ppkt. c), kt6ry otrzymuje nowe
brzmienie:
,,w dniu podpisania umowy w zakresie etapu III dla obszaru Gdanska"
oraz po ppkt. d) dodaje nowy ppkt. e), kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie etapu III dla obszaru Sopotu",
Pozostalezapisy tresci umowyw g 4 u s t 7 pozostaja^bezzmian.

Zamawiajacy odpowiada na pytania zadane po ustawowym terminie
Pytanie nr 362. Co zamawiaj^cy mial na mysli pisz^c, iz nalezy zachowac ciajlosc w pracy
System6w Sterowania Ruchem dla wszystkich trzech miast, oddzielny System
Sterowania Ruchem b^dzie dzialal w Gdyni, nastejDnie w Sopocie - o ile
Zamawiajqcy to przewiduje i oddzielny w Gdansku, na czym ma polegac
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warunek zachowania ciaj*losci pracy wszystkich system6w? Ponadto nie jest
precyzyjne czy w Sopocie ma r6wniez dzialac oddzielny System Sterowania,
czy moze po cz^sci ma ten obszar obejmowac System Sterowania Gdyni i
Gdanska? Prosimy o uszczeg61owienie tych wymagac, gdyz b^da_ one mialy
decydujaxy wplyw na mozliwosc osiajmi$cia wymaganych efektywnosci,
zagrozonych kara^umowna^25 000 000,00 zl PLN.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca zobowiajzany jest zaprojektowac i
wykonac, zgodnie z wymogami SIWZ, dwa odr$bne systemy sterowania
ruchem. Jeden obejmuj^cy obszar Gdanska i Sopotu, drugi obejmuja^cy obszar
Gdyni. Cia_gtosc pracy System6w Sterowania Ruchem ma byc zapewniona
poprzez poi^czenie obu Centr6w i synchronizacje_ system6w sterowania.
Zamawiaja_cy wymaga zapewnienia plynnosci ruchu pomi^dzy obszarami
sterowania.
Pytanie nr 363. Czy w punkcie 7.5. SIWZ chodzi o przygotowanie przez Wykonawc$
wniosku o decyzj^ lokalizacyjnq. w postaci wypelnionego formularza wraz z
numerami dziaiek i zala^cznikiem graficznym, czy tez kompletnej dokumentacji
wraz ze wszystkimi opiniami niezb$dnymi do wydania takiej decyzji w
rygorach Ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 roku o przygotowaniu finalowego
turnieju Mistrzostw Europy w pilce noznej UEFA EURO 2012? Czy dla etapu
IV ZamawiaJ3cy posiada wymagane ustawowo opinie: ministra zdrowia,
dyrektora urze^du morskiego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las6w
Panstwowych, Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, zarz^d6w dr6g, PKP
i innych? Jezeli nie, to czy uzyskanie ww. opinii jest obowi^zkiem
Wykonawcy czy Zamawiaj^cego? Czy zdaniem Zamawiaja^cego realne jest
skompletowanie wniosku o decyzj^ lokalizacyjna^ w terminie do 31.12.2011
zwazywszy, ze po rozstrzygni^ciu przetargu pozostanie nie wi^cej niz. 2
miesia^ce na nast^puja^ce czynnosci:
*
Pozyskanie map do cel6w informacyjnych, wypis6w z ewidencji
grunt6w i map ewidencyjnych;
*
Naniesienie na ww. mapy planowanych sieci i urz^dzen;
*
Analiza stanu wladania nieruchomosciami pod ka^tem struktury
wtasnosci, dost^pnosci terenu, ryzyka odm6w i roszczen wlascicielskich;
*
Wyjasnienie brak6w i bt^d6w ewidencyjnych
standardowo
wyst^puja^cych przy takim zakresie inwestycji;
*
W razie koniecznosci
opracowanie projekt6w podzialu
nieruchomosci;
*
Uzgodnienie z Inwestorem proponowanego przebiegu sieci i
opracowanie zala^cznik6w graficznych do wniosku;
*
Uzyskanie pisemnych opinii od kilku (lub kilkunastu) instytucji, kt6re
musza^ byc zala^czone do wniosku.
Czy w kontekscie wysokich kar za op6znienie w przygotowaniu wniosku o
decyzj? lokalizacyjna^ nie nalezatoby ograniczyc odpowiedzialnosci
Wykonawcy wylaxznie do terminowego opracowania listy dzialek wraz z
zai^cznikiem graficznym do wniosku?
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Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze Wykonawca, w wymaganym w SIWZ terminie
zobowiajzany b^dzie do przygotowania i przekazania Zamawiaja^cemu
kompletnie wypetnionego wniosku wraz z ostateczna^ lista^ dzialek i
zal^cznikami graficznymi. Uzyskanie wymaganych ustawowo opinii jest
obowiajzkiem Zamawiaja^cego.
Jednoczesnie Zamawiaj^cy przypomina, ze w dniu 28.09.201 lr. zmodyfikowal
zapisy SIWZ odnosnie terminu opracowania przedmiotowego wniosku o
Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Przedsi^wzi^cia Euro2012 zgodnie z
wymaganiami Ustawy o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw
Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012. Wykonawca ww. wniosek
zobowiajzanyjest dostarczyc w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Pytanie nr 364. Biorq_c pod uwag? fakt, ze niezawodnosc bezprzewodowej detekcji
magnetycznej jest niska, a koszty wysokie, prosz? o udzielenie odpowiedzi na
pytanie, czy rejestratory przejazdu na czerwonym swietle oraz rejestratory
przekroczen pr^dkosci musza^byc wyposazone tylko w ten rodzaj detekcji, czy
tez inne rodzaje takze sq_ dopuszczalne.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na wykorzystanie innej detekcji w przypadku gdy
wykonawca uzasadni koniecznosc ich wprowadzenia a kt6re b^da^
podyktowane wymaganiami dostarczonego systemu sterowania oraz pod
warunkiem spemienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznych i
SIWZ.
Pytanie nr 365. Czy pomiar pr^dkosci w rejestratorach przekroczen pr^dkosci musi byc
bazowac na p^tlach indukcyjnych, czy tez inne metody pomiaru (np. radar) tez
sq. dopuszczone 7
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyrazi zgod? na wykorzystanie innych metod pomiaru pr^dkosci
w przypadku gdy wykonawca uzasadni koniecznosc ich wprowadzenia a kt6re
b^da^ podyktowane wymaganiami dostarczonego systemu sterowania oraz pod
warunkiem spemienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej i
SIWZust.3,7p. 10).
Zamawiaja^cy wymaga by zamontowane przez Wykonawc? rejestratory
wykroczen posiadaly wymagane przepisami swiadectwa legalizacji,
zatwierdzenia typu, dopuszczenia i homologacje, umozliwiaja^ce skuteczne
karanie popelniaja^cych wykroczenia zarejestrowane przez system.
Pytanie nr 366. Czy wymiary obud6w urzqdzen podane w projektach branzowych np.
rejestratora przejazd6w na czerwonym swietle lub rejestratora przekroczen
pr^dkosci sa^obowia^zuj^ce, czy moga^byc zmienione '?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze Wykonawcajest zobowia^zany do opracowania, dla
wszystkich branz z wyla^czeniem kanalizacji teletechnicznej, projekt6w
wykonawczych zawieraja^cych szczeg61owe rozwia^zania, dob6r materiaI6w i
urz^dzeh zapewniaj^cych spelnienie wymagan zawartych w PFU dla etapu I, II
i III, PFU dla etapu IV, Specyfikacjach Technicznych oraz w dyspozycjach
SIWZ i zala^czonych projektach branzowych be_da^cych zaIa^cznikiem do PFU
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dla etapu I, II i III. Na etapie opracowania projekt6w wykonawczych
Zamawiaja^cy dopuszcza zmiane^ wymiar6w obud6w urza^dzen po uzyskaniu
pozytywnej opinii Nadzoru.
Pytanie nr 367. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie tablic tekstowych zmiennej tresci
0 z61tym lub pomaranczowym kolorze wyswietlania? Specyfikacja techniczna
(STWIORB/SST-ZZT) narzuca tu stosowanie matryc RGB, dokumentacja
obiektowa (np. PBR/GDY/ZZT241) m6wi tylko o kolorze bialym.
Zastosowanie tablic tekstowych o kolorze z6ttym lub pomaranczowym
(AMBER) zapewni lepsz^ czytelnosc tekstu w trudnych warunkach miejskich
niz przy kolorze bialym wyswietlanym na matrycy RGB.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy przypomina, ze kolory z61ty pomaranczowy nie sq. zgodne z
,,Rozporzajizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczeg61owych warunkow technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych
oraz urzajizen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania
na drogach". Zamawiaja^cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 368. W zal^czniku 12 zakres zadan dla Etapu I - obszar Gdanska Zamawiaja^cy
wymienia, kt6re sygnalizacje nalezy wla^czyc do systemu. W punkcie 7.1
podpunkt a) Grunwaldzka - Abrahama jest skrzyzowanie, kt6re nalezy
podla^czyc do systemu. Po przejrzeniu wszystkich projekt6w budowlanych
1 branzowych pragniemy zaznaczyc fakt, iz takiego skrzyzowania nie ma, czy
oznacza to, ze na to skrzyzowanie nie ma opracowanych projekt6w? Jesli tak
to moze to wptyn^c na realizacj? etapu I w przypadku, gdy trzeba b^dzie od
poczatku projektowac wszystkie elementy. W tej chwili nie wiemy, jakie
czynnosci i urza^dzenia nalezy zamontowac na skrzyzowaniu Grunwaldzka Abrahama?
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, ze zgodnie z zal^cznikiem nr 20 do SIWZ
,,Zestawienie skrzyzowafi obj^tych dostosowaniem lub wymiana^ sterownik6w
w istnieja^cej sygnalizacji swietlnej" na skrzyzowaniu Grunwaldzka-Abrahama
nalezy dokonac adaptacji/wymiany sterownika sygnalizacji wraz z budowa^
szafki zasilaja^co-transmisyjnej LWT oraz wta_czyc to skrzyzowanie do
systemu.
Pytanie nr 369. W SIWZ na stronie 7 w dziale 3.7 w punkcie 4 Przedmiot zam6wienia
obejmuje r6wniez: w punkcie f) Zamawiaja^cy opisuj^, ze nalezy podIa^czyc do
systemu kamery nadzoru wizyjnego, kamery identyfikacji oraz znak6w
zmiennej tresci zainstalowanych w ramach oddzielnych zadah. Prosimy o
podanie ilosci oraz rodzaju urz^dzeri, jakie zostaly zainstalowane w
zadaniach wymienione w punkcie f?
Odpowiedz: Zamawiajajcy nie posiada zestawienia ilosci oraz rodzaju urzajizen, jakie
zostaly zainstalowane w zadaniach wymienionych w punkcie f, a zatem nie
udost^pni takich zestawien.
Zamawiaja^cy wymaga aby dostarczony system zarza^dzania ruchem byl
systemem otwartym i byl wyposazony w narz^dzia programowe wraz z
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dokumentacja^
umozliwiaj^ce
uzytkownikowi
podl^czanie
urza^dzen
instalowanych poza tym zam6wieniem. W okresie do odbioru koncowego
ostatniego etapu wykonawca, w ramach konsultacji udzielanych obsludze
Centr6w, b^dzie zobowi^zany do udzialu we wla^czaniu do systemu urz^dzen
zainstalowanych w ramach innych zadan.
Pytanie nr 370. W SIWZ na stronie 7 w dziale 3.7 w punkcie 4 Przedmiot zam6wienia
obejmuje r6wniez: w punkcie g) wymienia, ze nalezy dostarczyc zapasowe
stanowisko do nadzoru pod Martwa^ Wislq_. Prosimy o okreslenie wymagan, co
do zapasowego stanowiska do nadzoru tunelu?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy przypomina, ze zgodnie z zapisami SIWZ w ust. 3.7 p. 4 g)
Zamawiaj^cy nie wymaga dostarczenia przez wykonawce_ stanowiska obsiugi
tunelu. Zamawiajqpy wymaga wyl^cznie podlajczenia stanowiska obslugi tunelu
do sieci lokalnej LAN w Centrum Sterowania w Gdansku i skonfigurowanie
pola^czen zewne_trznych.
Pytanie nr 371. Czy wszystkie rejestratory przejazdu na czerwonym swietle, a takze
rejestratory przekroczenia pr^dkosci, wymienione w projektach budowlanych
skrzyzowan zala^czonych do SIWZ oraz projektowane majaposiadac funkcj?
automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga by wszystkie stanowiska rejestracji przejazdu na
czerwonym swietle oraz stanowiska rejestracji przekroczenia pr^dkosci byly
wyposazone w kamery rozpoznawania numer6w rejestracyjnych (ANPR).
Pytanie nr 372. Prosimy o wskazanie wszystkich tras, odcink6w, na jakich
Zamawiaja^cy wymaga okreslania czasu przejazdu?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga umozliwienia definiowania i wyboru tras przez
operatora systemu z posr6d wszystkich mozliwych kombinacji stanowisk
wyposazonych w kamery ANPR.
Pytanie nr 373. W PFU do etapu IV w punkcie 2.4 Zakres budowy nadzoru wizyjnego
Zamawiaja^cy opisuje 12 lokalizacji, na kt6rych nalezy zainstalowac kamery.
Czy Zamawiajq,cy moze okreslic ile kamer nalezy zainstalowac w dancj
lokalizacji, poniewaz na duzych w^zlach, jak Armii Krajowej, wydaje si?
sluszne zastosowanie co najmniej 2 kamer wjednej lokalizacji?
Czy Zamawiaja^cy potwierdza, ze w lokalizacjach na Armii Krajowej
Okopowa, 3 maja, Armii Krajowej Stoczniowc6w - Sikorskiego Pn i PD oraz
Armii Krajowej - Lostowicka nalezy zainstalowac i podla^czyc tylko PNW i ZZT
bez podla^czania skrzyzowan do systemu?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze kamery nadzoru wizyjnego nalezy dostarczyc
zgodnie z pkt. 2.4 PFU dla etapu IV po jednej dla kazdej lokalizacji.
Zamawiaja^cy potwierdza, ze na wymienionych w pytaniu w^ztach nalezy
podla_czyc wyl^cznie PNW i ZZT bez podla^czania skrzyzowan do systemu.
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Pytanie nr 374. W PFU do etapu IV w punkcie 2.3.1 wymienionajest lista skrzyzowan,
kt6re nalezy podl^czyc do systemu i jest ich 21,a w punkcie 2.3.1.12 i
2.3.1.13 suma skrzyzowan do podt^czenia wynosi 20. Prosimy o wskazanie
poprawnej liczby skrzyzowan, kt6re nalezy podl^czyc do systemu?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze poprawna liczba sygnalizacji kt6ra^nalezy podl^czyc
do systemu w etapie IV wynosi 20. Skrzyzowanie Jaskowa Dolina
Partyzant6w jest sterowane ze sterownika Grunwaldzka-Jaskowa Dolina
wl^czanego do systemu w etapie I.
Pytanie nr 375. Dotyczy w$zl6w 665 i 666 Gdarisk. Specyfikacje dotycza^ce tych
wydaja^ si? byc okrojone. Prosimy o potwierdzenie, iz to pema dokumentacja
Zamawiaja^cego i ze modernizacje na tych w^zlach dotycza^ tylko Tablicy
Zmiennej Tresci (TZT) dla w^zla 665 oraz Tablicy Informacji Pasazerskiej
(TIPA) dla w^zla 666. Ewentualnie prosimy o uzupelnienie specyfikacji.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zata^czona dokumentacjajest kompletna w zakresie
projekt6w branzowych dla w^zl6w 665 i 666 w Gdansku.
Zamawiaja^cy zwraca uwag? na koniecznosc dostosowania/wymiany i wta^czenia
do systemu sterowania wszystkich sterownik6w sygnalizacji wymienionych w
zala^czniku nr 1 0 do SIWZ.
Pytanie nr 376. Prosimy o informacje^ czyjezeli dokumentacja kt6regos w^zla np. w^zel S1
Morska - Chylonska II obejmuje nastepuja^ce projekty branzowe:
- Stacji pomiaru ruchu SR
- Kanalizacji Kablowej KK
- Lokalnej Transmisji Danych LTD
- Odtworzenia nawierzchni ON
- Zasilania urzajizeri ZS
- Detekcji pr^dkosci FP
To czy na takim w^zle zakres rob6t Wykonawcy ogranicza sie_ tyIko do
wymienionych powyzej branz?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga wykonania przedmiotu zam6wienia we wszystkich
branzach okreslonych w projektach budowlanych oraz projektach branzowych
dancgo w^zla.
Jednoczesnie
Zamawiajqcy
zwraca
uwag^
na
koniecznosc
dostosowania/wymiany i wla^czenia do systemu sterowania wszystkich
sterownik6w sygnalizacji wymienionych w zala^czniku nr 10 do SIWZ.
Pytanie nr 377. Prosimy o informacj? gdzie na obszarze planowanego ,,Zintegrowanego
Systemu Zarzajizania Ruchem TRASTAR" istniejaJuz linie swiatlowodowe?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wskazal w SIWZ w ust. 3.7 16) istniej^ce kable swiattowodowe
przeznaczone do wykorzystania przez Wykonawc^:
,, Na terenie Gdanska Wykonawca zobowia^zany jest wybudowac systemowa^
siec swiatlowodowa^z uwzgl^dnieniem nast^puja^cych uwag:
a) Nalezy wykorzystac 60 wl6kien istnieja^cego kabla w al. Hallera, al.
Zwyci^stwa, 3-Maja od ul.Chrobrego do budynku dworca PKS (ul. 3 Maja),
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b) Nalezy wla^czyc do sieci systemowej istniej^cy kabel swiatlowodowy (72.T)
na odcinku Trasy Sucharskiego od ul. Elblajskiej do ul. Marynarki Polskiej."
Pytanie nr 378. Kt6re z istniej^cych linii swiatlowodowych Wykonawca b$dzie m6gl uzyc
nieodplatnie w ramach realizacji projektu?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 377.
Wykorzystanie wyszczeg61nionych kabli jest nieodplatne.
Pytanie nr 379. Prosimy o informacje dlaczego w^zI6w:
S6.72, S7.15, S7.16-1, S7.47, S8.07, S8.08, S8.10, S8.14, PW1, PW3, PW13
Gdarisk
PW7, PW8, PW9, PW27 - Gdynia
PW22 - Sopot
Kt6rych projekty i specyfikacje znajduj%si? wsr6d dokument6w Zamawiaja^cego
nie ma na liscie w zal^czniku nr 10 do SIWZ?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze wymienione w pytaniu w^zly sa^ wyposazone w
sterowniki sygnalizacji swietlnej, kt6re nie b^da^ wlqczane do systemu
sterowania.
Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, ze na wymienionych w pytaniu w$zIach
wykonawca zobowi^zany jest podl^czyc inne urzajdzenia, zgodnie z projektem,
nie b$da^ce sygnalizacja^swietln^.
Zala^cznik nr 10 do SIWZ zawiera zestawienie wszystkich sygnalizacji
swietlnych wyposazonych w sterowniki sygnalizacji, kt6re maja^ zostac
wla^czone do sytemu sterowania ruchem.
Pytanie nr 380. Czy w^zly z pytania 379 s^cze_sci^przedmiotu zam6wienia?
Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze w^zly z pytania 379 sa^ cz^scia^ przedmiotu
zam6wienia.
Pytanie nr 381. Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w I, II i III z data lipiec 2011 - W punkcie
5.2.1.2 (nastronie 28) Zamawiajajcy stwierdza, ze Wykonawca ma dostarczyc
,,skalibrowany model sieci obj^tej instalowanym system". Prosimy o
wyjasnienie, jakiego typu sterowanie nalezy zdefiniowac dla skrzyzowari
zawartych we wspomnianym modelu:
a. Sterowanie obecne (istniejajce przed wdrozeniem systemu)
b. Sterowanie docelowe (tj. takie, jakie zostanie wdrozone w ramach
realizacji przedmiotowego systemu przez WykonawceJ
Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze wymaga od wykonawcy opracowania modelu
dwuwariantowo przy wykorzystaniu pomiar6w opisanych w zala^czniku nr 17 do
SIWZ, zar6wno dla sterowania obecnego, jak i z uwzgl^dnieniem sterowania
docelowego, zgodnego z dostarczonym systemem.
Pytanie nr 382. Dotyczy dokumentu PFU dla etap6w I, II i III z data lipiec 2Q11 - W punkcie
5.2.1.2 (nastronie 28) Zamawiajajcy stwierdza, ze Wykonawca ma dostarczyc
,,skalibrowany model sieci obj$tej instalowanym system". Prosimy o
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wyjasnienie, jakie pomiary ruchu (wartosci nat^zen, struktura rodzajowa i
kierunkowa) ma uwzgl^dniac dostarczany model:
a. Pomiary ruchu ,,przed" (wg defmicji z Zala_cznika 17 do SIWZ)
b. Pomiary ruchu ,,po"
c. Pomiary ruchu wykonane po zakonczeniu etapu I
d. Pomiary ruchu wykonane po zakonczeniu etapu II
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w modelu symulacyjnym nalezy uwzgl^dnic
wszelkie dane niezb^dne do wiernego odwzorowania warunk6w ruchu (czas6w
przejazdu pomie_dzy dwoma punktami w sieci, globalnych czas6w przejazdu,
strat czasu, kolejek, przepustowosci z uwzgl^dnieniem organizacji ruchu,
program6w sygnalizacji i offset6w itp.) panuj^cych w sieci ulicznej i sieci
transportu zbiorowego, obje^ej modelem na podstawie pomiar6w ,,przed" i
pomiar6w ,,po" opisanych w zala^czniku nr 17 do SIWZ, w tym r6wniez
nat$zen ruchu, struktury rodzajowej i kierunkowej.
Pytanie nr 383. Zamawiaj^cy wymaga zastosowania czujnika, kt6rego konstrukcja cyt.: .. W
razie potrzeby wierzchnia warstwa czujnika powinna miec mozliwosc
zeszlifowania w zakresie przynajmniej do 45mm np. podczas renowacji
nawierzchni". Na swiecie produkowanyjestjeden typ takiego czujnika o takich
wtasciwosciach kt6re i tak, z uwagi najego koszt i ryzyko uszkodzenia, nie sa^
wykorzystywane (przed renowacja^ nawierzchni wszystkie zamontowane tam
czujniki sq. zawsze demontowane). Producent prowadzi sprzedaz na terenie
Polski za posrednictwem jedynego autoryzowanego przedstawiciele, kt6ry
odmawia sprzedazy samego czujnika, proponuj^c jedynie sprzedaz wiajzana^
wraz z cala^ stacja^meteorologiczna^, w dodatku nie odpowiadaja^ca_ specyfikacji
przedmiotowego zam6wienia. Wobec powyzszego wskazania wyrobu,
naste_puje naruszenie Art.29 pkt.2- opisanie przedmiotu zam6wienia w spos6b
uniemozliwiaja^cy uczciwa^ konkurencj^. W zal^czeniu -- tekst wiadomosci
mailowej.
Czy Zamawiaja^cy dopuszcza odst^pstwo od zapisu, polegaja^ce na zastosowaniu
innego czujnika spelniajq,cego wszystkie wymagane parametry okreslone SIWZ
za wyjaJJdem mozliwosci zeszlifowania w zakresie przynajmniej do 45mm np.
podczas renowacji nawierzchni?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy modyfikuje tresc specyfikacji STWIORB/SST-DSM pkt. 2.1.6
na str. 6 w ten spos6b, ze wykresla zdanie:
,,W razie potrzeby wierzchnia warstwa czujnika powinna miec mozliwosc
zeszlifowania w zakresie przynajmniej do 45 mm- np. podczas renowacji
nawierzchni."
Pozostale wymagania Specyfikacji Technicznej
STWIORB/SST-DSM
pozostaja^bez zmiany.
Pytanie nr 384. W zala^czniku nr 10 podano, ze nalezy wla^czyc do systemu 152
skrzyzowania, ale
a)
zala^cznik 9b m6wi o 21 skrzyzowaniach, zala^cznik 9a o 120
skrzyzowaniach, czyli w PFU wyszczeg61niono 141 skrzyzowah.
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b)
W zala^czniku 12a wymieniono 10 skrzyzowan, w zal. 12b- 18
skrzyzowari, w zal. 12c- 85 skrzyzowan (lub 86- A1. Zwyci$stwaChodowieckiego jest wymieniona dwukrotnie), w zal. 13 jest ich 21, czyli w
sumiel34(135?)
Prosimy o wyjasnienie tych sprzecznosci.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze Zala^cznik nr 10 do SIWZ zawiera wszystkie
sygnalizacje, na kt6rych nalezy dokonac dostosowania/wymiany sterownika
sygnalizacji i wl^czyc do systemu sterowania ruchem ruchem dla calego
zakresu przedmiotu zam6wienia (wszystkich czterech etap6w).
Zai^czniki nr 9a do SIWZ wraz z zal^czonq. dokumentacja^ projektowa^
przebudowy sygnalizacji zawiera wszystkie sygnalizacje, kt6re nalezy
zmodernizowac w etapie I, II i III oraz wla^czyc do systemu. Zala^cznik nr 9b do
SIWZ zawiera zestawienia sygnalizacji dla kt6rych nalezy w IV etapie
realizacji opracowac projekty modernizacji sygnalizacji i kt6re nalezy poddac
modernizacji oraz wl^czyc do systemu.
ZamawiaJ3py informuje, ze zala^czniki nr 12a,12b i 12c do SIWZ zawieraja^
zakres zadari oraz zestawienie modernizowanych sygnalizacji dla I, II i III
etapu realizacji z podzialem na Gdansk, Sopot i Gdyni?.
Jednoczesnie Zamawiaja^cy prostuje oczywista^ omylk^. W zala^czniku 12 c
usuwa z punktu 3.1 ppkt. h) A1. Zwyci^stwa - Chodowieckiego.
Pytanie nr 385. Czy skrzyzowania:
S 2.11 a A1. Zwyci^stwa - Swi^tojanska - Partyzant6w
S 5.07
A1. Grunwaldzka- ul. Derdowskiego
S 6.29
Nowa Kosciuszki - Hynka
S 6.30
Nowa Kosciuszki - Legion6w
S 6.59
Marynarki Polskiej - Uczniowska
S 6.61
Marynarki Polskiej- Wyzwolenia
S 6.65
Slowackiego- Chrzanowskiego
S 6.66
Slowackiego- Rejmana
S 6.67
Slowackiego - Srebrniki
S 6.67a
Slowackiego -Trawki
S 7.08
W^zel Unii Europejskiej
S 7.20
Sucharskiego - Elblajska
S 7.28
Sucharskiego - Wosia Budzysza
S 7.30
Sucharskiego - Ku Ujsciu
S 7.36
Do Studzienki-Matejki
S 7.55
3 maja - Armii Krajowej
S 7.66
Powst. Warszawskich - Nowe Ogrody
S 8.71
Armii Krajowej - Lostowicka - Warszawska
wchodza^w zakres prac? Jezeli tak, to w kt6rych etapach?
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze skrzyzowanie nr 2.11ajest obj^te drugim etapem
przedmiotu zam6wienia.
Zamawiaj^cy wymaga modernizacji i wlaczenia do systemu w etapie III,
zgodnie z zal^cznikiem nr 12 c do SIWZ (Tabela element6w - zbiorcze
zestawienie sktadnik6w ceny oferty dla Miasta Gdariska),
nast^pujace
skrzyzowania:
S 5.07 al. Grunwaldzka-Derdowskiego
S 7.08 Wejzel Unii Europejskiej
Zamawiajajcy informuje, ze sygnalizacje swietlne na nast^puja^cych
skrzyzowaniach:
S 6.29 N. Kosciuszki- Hynka
S 6.30 N. Kosciuszki-Legion6w
S 6.59 Marynarki Polskiej-Uczniowska
S 6.61 Marynarki Polskiej - Wolnosci
S 6.65 Slowackiego-Chrzanowskiego
S 6.66 Slowackiego-Rejmonta
S 6.67 Slowackiego-Srebrniki
S 6.67a Slowackiego-Trawki
S 7.20 Sucharskiego-Elbl^ska
S 7.28 Sucharskiego -Wosia Budzysza
S 7.30 Sucharskiego- Ku Ujsciu
S 7.36 Do Studzienki-Matejki
S 7.55 3 maja - Armii Krajowej
S 7.66 Powst. Warszawskich- Nowe Ogrody
S 8.71 Armii Krajowej- Lostowicka - Warszawska
sa^ wykonane w innych zadaniach.
ZamawiaJ3,cy informuje, ze przedmiot zam6wienia dla ww . sygnalizacji tj.
od S 6.29 do S 8.71 obejmuje dostosowanie/wymian$ sterownik6w i
wla^czenie do systemu sterowania w etapie III realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zal^cznikiem nr 10 do SIWZ.
Odpowiedz w zakresie dotyczqcym skrzyzowania S 6.61. jak na pytanie nr
302.
Pytanie nr 386. Czy Zamawiajq.cy udostejmi dokumentacje dla skrzyzowan, dla kt6rych nie
zala^czono projekt6w branzowych. Dotyczy to skrzyzowah:
S 6.01
Grunwaldzka- Abrahama
S 6.05
A1. Grunwaldzka - Slowackiego
S 6.09
A1. Grunwaldzka- ul.Jaskowa Dolina
S 2.06
Sla^ska - Pilsudskiego
S 2.07
Sla-ska - Kielecka
S 2.07a
Droga Gdyhska- G6rskiego- Sla^ska (wjazd do tunelu)
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S 2.07b
S 2.08
S 2.10
S 2.11
S 1.01
S 1.02
S 1.03
S 1.04
S 1.05
S 1.06
S 1.12
51.13
S1.49
S 2.20
S 3.03
S 3.05
S 5.01
S 6.37
S 6.49
S 6.55
S 6.68
S 7.06
S 7.53
S 1.32
S 1.33
S 1.34
S 2.01
S 2.04
S 2.05b
52.14
S 6.17
S 6.19
S 6.20
S 6.21
S 6.22
S7.17
S7.19
S 7.21
S 7.22
S 7.23

Droga Gdynska- G6rskiego- Sla^ska (wyjazd z REAL)
Wladyslawa IV - Pilsudskiego
WladysIawa IV - Swietojanska
A1. Zwyci$stwa -Nowa Kopernika
Morska - Chylonska II
Morska - Owsiana
Morska - Zbozowa
Morska - Kcynska
Morska - Obwodowa Trojmiasta
Morska - Kartuska
Morska - Kwiatkowskiego
Morska-Kalksztajn6w
Morska-Sibeliusa
A1. Zwyci^stwa - Przebendowskich
Wielkopolska - Lowicka
Wielkopolska - Raclawicka - Parkowa
A1. Grunwaldzka - Czyzewskiego
ul. Gen. J. Hallera - ul. Wyspianskiego
A1. Gen. J. Hallera - Uczniowska - Czarny Dw6r
Marynarki Polskiej - Reja
Slowackiego - Potokowa - G6ralska
W^zel Piastowski
3 Maja - Hucisko - Nowe Ogrody
Wisniewskiego-Kwiatkowskiego
Wisniewskiego - Energetyk6w
Estakada Kwiatkowskiego - Hutnicza
Warszawska - Wolnosci
Warszawska - Nowogrodzka
Warszawska - Witominska
Redlowska-Legion6w
Wyspianskiego - Biala p.p.
Wyspianskiego - Danusi - Leczkowa
Plac Komorowskiego
al. Legion6w - Plac Wybickiego
al. Legion6w - Kosciuszki
Elbla^ska-Gie_boka
Elbl^ska-Oplotki
Elblqska - Mialki Szlak
Elblaj3ka - Sztutowska
Elbla^ska - Tama P^dzichowska
ll
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S 7.25
Siennicka-Gte>oka
S 7.33
J. Dolina- Partyzant6w
S7.34
J.Dolina-Matejki
S 7.35
J. Dolina - Batorego
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie udost^pni projekt6w branzowych dla skrzyzowan
wymienionych w pytaniu.
Zamawiaja^cy przypomina, ze nizej wymienione
sygnalizacje nalezy
zmodernizowac w IV etapie realizacji zgodnie z PFU dla IV etapu. W zakresie
etapu IV wykonawca jest zobowia_zany opracowac dokumentacje^ projektow^.
Dotyczy to sygnalizacji:
S2.05b Warszawska - Witominska
S 2.14 Redtowska - Legion6w
S 1.32 Wisniewskiego - Kwiatkowskiego
S 1.33 Wisniewskiego-Energetyk6w
S 1.34 Estakada Kwiatkowskiego - Hutnicza
S 2.01 Warszawska- Wolnosci
S 2.04 Warszawska - Nowogrodzka
S7.17Elbla_ska-Gieboka
S7.19Elbl^ska-Oplotki
S 7.21 Elbl^ska - Miaiki Szlak
S 7.22 Elblajska - Sztutowska
S 7.23 Elbl^ska - Tama P^dzichowska
S 6.17 Wyspianskiego - Biala p.p.
S 6.19 Wyspianskiego - Danusi - Leczkowa
S 6.20 Plac Komorowskiego
S 6.21 al. Legion6w-Plac Wybickiego
S 6.22 al. Legion6w - Kosciuszki
S 7.33 J. Dolina - Partyzant6w
S 7.34J. Dolina-Matejki
S 7.35 J. Dolina - Batorego
S 7.25 Siennicka- Gl^boka
Zamawiaj^cy informuje, ze pozostale sygnalizacje wymienione w pytaniu nie
podlegaja^ modernizacji a jedynie dostosowaniu/wymianie sterownika i
wl^czeniu do systemu zgodnie z zal^cznikami nr 10 i 20 do SIWZ.
Zamawiaja^cy udost^pni na etapie realizacji dokumentacj? powykonawcza^
sygnalizacji nie podlegaj^cych modernizacji i wla^czanych do systemu,
wykonawcy z kt6rym zostanie podpisana umowa.
Pytanie nr 387. W zala^czniku 20 wymaga si$ dostosowania lub wymiany sterownika oraz
budowy LWT dla skrzyzowan:
S 1.32
Wisniewskiego-Kwiatkowskiego
S 1.33
Wisniewskiego - Energetyk6w
12

! SRODOWISKO
NARODOWA STRATFGIA SPrtlNOSCI

UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNOUSZ
ROZWOJUftEGIONAlNEGO

S 1.34
Estakada Kwiatkowskiego - Hutnicza
S 2.01
Warszawska - Wolnosci
S 2.04
Warszawska - Nowogrodzka
S 2.05b
Warszawska - Witominska
S 2.14
Redlowska - Legion6w
Z kolei w zai^czniku nr 13 wymaga si? zaprojektowania i przebudowy tych
sygnalizacji. Czy przed realizacja^ etapu nr 4 jest wymagane podl^czenie tych
skrzyzowari? Jezeli tak, to w kt6rym etapie?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze wymienione w pytaniu sygnalizacje, zgodnie z
zala^cznikiem nr 13 oraz 9b do SIWZ , nalezy przebudowac i wla^czyc do systemu
w IV etapie.
Pytanie nr 388. OPZ m6wi o montazu urza^dzen zliczaja^cych na parkingach na terenie
Gdanska, Gdyni oraz Sopotu. Czy Wykonawca ma zainstalowac system
zliczania np na parkingu Galeria Battycka, czy wykorzystac dane o zaj$tosci
parkingu z istniejq,cego systemu parkingowego? Jezeli tak, to czy wlasciciel
parkingu/systemu jest zobowiajzany do udost^pnienia danych, jezeli tak, to w
jakiej formie?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze Wykonawcajest zobowiajzany do zainstalowania
systemu i urzajizeri licza^cych zaj^te miejsca na wszystkich parkingach.
Pytanie nr 389.W wyniku analizy dokumentu gl6wnego PFU i jego zalacznik6w,
stwierdzono wystej3owanie w etapach I,II, i III znacznej ilosci skrzyzowan (na
przyklad: Nowa Kosciuszki-Hynka, Marynarki Polskiej-Wyzwolenia) dla
kt6rych nie wykonano przedmiar6w i projektu budowlanego (brakuje ich w
dokumentacji przetargowej). Jak wobec takiej sytuacji traktowac wymagania
SIWZ, ze dla etap6w I, II i II nalezy sporzq_dzic jedynie projekty wykonawcze?
Czy Zamawiajacy nie udostejmit przez przypadek dokumentacji dla
wspomnianych skrzyzowan, czy tez nalezy dla nich wykonac pelnq
dokumentacj? projektowq? W takim przypadku co stanowi wymagania co do
wyposazenia wspomnianych skrzyzowan?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze dla sygnalizacji wymienionych w PFU dla etap6w
I, II i III, dla kt6rych zaIa^czono projekty budowlane i branzowe, nalezy
opracowac projekty wykonawcze i zmodernizowac sygnalizacje_ swietlna^
zgodnie z dokumentacja^ projektow^. Pozostale sygnalizacje nie podlegaja^
modernizacji lecz jedynie dostosowaniu/wymianie istnieja^cych sterownik6w
sygnalizacji i wla^czeniu do systemu zgodnie z zala^cznikiem nr 20 do SIWZ.
Pytanie nr 390. Nie mozemy si$ doszukac w opisie przedmiotu zam6wienia ilosci pojazd6w
obj^tych wyposazeniem/modyfikacja^ komputer6w poWadowych. W opisie
przewija sie^ okreslenie" [
] montaz i uruchomienie na wszystkich
pojazdach transportu zbiorowego", niejest natomiast sprecyzowana konkretna
ilosc pojazd6w. Czy moglibysmy zostac poinformowani o liczbie pojazd6w
obj^tych instalacJ3_ww. komputer6w?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wyposazenia w urzajdzenia pokladowe 675 pojazd6w.
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Zamawiajqpy poinformowat w rozdziale 3 SIWZ ust. 3.7 pkt. 4 ppkt. s), ze
obszar Sopotu jest obslugiwany, zaleznie od linii zar6wno, przez pojazdy z
Gdyni jak z Gdariska. Obszar Gdanska i Sopotu jest obsiugiwany przez 350
pojazd6w, obszar Gdyni i Sopotujest obsmgiwany przez 325 pojazd6w.
Pytanie nr 391. Prosimy o wskazanie, na jakich odcinkach tras Zamawiajqcy oczekuje
badania pr^dkosci pojazd6w dla cel6w mandatowania kierowc6w. Czy wynika
to bezposrednio z projekt6w zala_czonych w dokumentacji przetargowej, opis6w
czy PFU?
Odpowicdz: Zamawiajajcy wymaga rejestrowania przekroczenia pr^dkosci sredniej na
wszystkich odcinkach zlokalizowanych pomi$dzy stanowiskami rejestrator6w
wykroczen, kt6re zostana^ wyposazone w kamery ANPR. Lokalizacja stanowisk
rejestrator6w wykroczen jest zawarta w PFU dla etapu I, II, III i PFU dla etapu
IV.
Pytanie nr 392. Prosimy wskazanie regulacji okreslaj^cej, jakie wymagania musza^ spelniac
urzajdzenia, w tym wypadku systemdo rejestracjiwykroczen zwiajzanych z
przekraczaniem pr^dkosci na odcinku drogi, tak, by kierowca nie m6gl
podwazyc materialu dowodowego w swietle obowi^zuja,cego prawa. O ile nam
wiadomo takiego dokumentujeszcze nie ma. Czy Zamawiaj^cy bedzie wymagal
takiej certyfikacji dla systemu oraz urza,dzen, i uzna certyfikat dla takiego
systemu np.: z Wielkiej Brytanii gdzie systemy tego typu sa^powszechne?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga spelnienia wszystkich warunk6w okreslonych w
podstawowych regulacjach prawnych dotycz^cych rejestrator6w przekroczenia
pr^dkosci, kt6re sa^zawarte w nast^puja^cych dokumentach:
a)
Rozporza^dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007r w
sprawie wymagafi, kt6rym powinny odpowiadac przyrzajiy do pomiaru
pr^dkosci pojazd6w w ruchu drogowym, oraz szczeg61owego zakresu badan i
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrza^d6w pomiarowych (Dz. U. Nr 225 poz. 1662 i 1663 z dnia 9 listopada
2007)
b)
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z p6zniejszymi
zmianami ( Dz. U. Nr 98 poz.602).
Zamawiaja^cy dodatkowo przypomina, ze dla urzaxizeri instalowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbe_dne sq_ dokumenty wydane przez
Prezesa G16wnego Urz^du Miar w zwia^zku z tym certyfikaty wydane w innych
krajach nie sqwystarczaja^ce.
Uszczeg6towienie jak w modyfikacji SIWZ zawartej w odpowiedzi na pytanie
nr 117.
Pytanie nr 393. W nawiajzaniu do postejwwania przetargowego na ,,Zintegrowany System
Zarza^dzania Ruchem Tristar", oraz projekt6w branzowych- ,,REJESTRATOR
PRZEKROCZENIA PRE_DKOSCI" oraz, ,,REJESTRATOR PRZEJAZDU NA
CZERWONYM SWIETLE" prosz$ o wyjasnienie czy zamawiaja^cy dopuszcza
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zastosowanie obudowy rejestrator6w o wymiarach 621,5x413x434,5 mm i
dlugosci sciany g6rnej 551,5 mm i wadze ok. 40 kg? (wz6r w zala^czniku)
Podane w punkcie 7.1.2.2 (Dane techniczne- Obudowa) wymiary obudowy
uniemozliwiaJ3- zainstalowanie w niej urza^dzenia rejestruja^cego spelniajaxego
wymagania przedstawione w punkcie: 7.1.1 Funkcje, wyzej wymienionych
projekt6w branzowych, oraz w Szczeg61owej Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych SST_FC i SST_FP, p 2.2.
Odpowicdz: Zamawiaja^cy przypomina, ze wykonawcajest zobowiajzany do opracowania, dla
wszystkich branz z wyia^czeniem kanalizacji teletechnicznej, projekt6w
wykonawczych zawieraj^cych szczeg61owe rozwiajzania, dob6r material6w i
urzajizen zapewniajq_cych speinienie wymagan zawartych w PFU,
Specyfikacjach Technicznych oraz w dyspozycjach SIWZ.
Na etapie
opracowania projekt6w wykonawczych dopuszcza si? zmiane^ wymiar6w
obud6w urz^dzen po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru.
Pytanie nr 394. Czy zamawiaj^cy dopuszcza w rejonie wezla S105: Morska - Obwodowa
Tr6jmiasta w ramach budowy REJESTRATORA PRZEJAZDU NA
CZERWONYM SWIETLE- NR OPRACOWANIA: PBR/GDY/2/FC121,
zastosowanie p^tli indukcyjnych do detekcji pojazd6w przejezdzajacych na
czerwonym swietle zamiast wymienionych w projekcie branzowym czujnik6w
radarowych?
Odpowiedz: Zamawiaja_cy informuje, ze dopuszcza przedstawione rozwia^zanie pod
warunkiem uzyskania zgody Nadzoru oraz Generalnej Dyrekcji Dr6g
Publicznych i Autostrad/ oddzial w Gdansku, kt6rajest zarz^dca^skrzyzowania.
Pytanic nr 395. Czy zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie w projektowanych rejestratorach
przekroczenia pr^dkosci oraz rejestratorach przejazdu na czerwonym swietle,
wewneJrznej lampy blyskowej o mocy blysku do 140 Ws w zamian za lamp?
btyskowa_ o mocy 31-84 Ws? Uzycie lampy blyskowej wi^kszej mocy wydaje
si? konieczne w celu uzyskania zdj^cia pojazdu umozliwiajc^cego identyfikacj?
kierowcy.
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 128.
Pytanie

nr 396.W dokumencie SST_LTD pt"SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECFWICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
LOKALNA TRANSMISJA DANYCH Zintegrowany System Zarzadzania
Ruchem TRISTAR" w rozdziale 2.8 opisujq,cym przela^cznik sieciowy znajduja^
sie^ minimalne parametry techniczne dotycza^ce tego urza^dzenia. Wsr6d tych
minimalnych wymagan sa^ ukryte parametry nie maj^ce nic wsp61nego z
potrzebami funkcjonalnymi Zamawiaja^cego a wskazuja^ce konkretne urz^dzenia
i producenta takiejak: pami^c operacyjna 128 MB DRAM; pami^c na system i
konfiguracj^: 64 MB Compact Flash. Wskazanie na typ pami^ci operacyjnej
oraz na koniecznosc stosowania konkretnych pami^ci na system i konfiguracj^ pami^c zewn^trzna typu CF o okreslonej pojemnosci dyskwalifikuje wszystkich
producent6w poza CISCO. Te cechy sa^ charakterystyczne (w pola^czeniu /
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pozostalymi parametrami) dla urza^dzen Cisco Industrial Ethernet 3000 Layer
2/Layer 3 Series Switches. Prosimy o modyfikacj? wymagari celem
umozliwienia uczciwej konkurencji.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej STWIORB/SSTLTD w pkt 2.8 na str. 9 w ten spos6b, ze wykresla zdanie:
,, Pami$c operacyjna: 128 MB DRAM;
Pami^c na system i konfiguracjej 64 MB Compact Flash;,,
Pozostale wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej STWIORB/SSTLTD pozostaj^bezzmian.
Pytanic nr 397. W dokumencie SST_FP oraz SST_FC Zamawiaj^cy w punkcie 2.4
Wymagania srodowiskowe wymaga, aby wszystkie komponenty wchodzqce w
sklad system6w automatycznej wykroczen powinny zapewniac prawidlowa^
prace^
przy
wilgotnosci
wzglejdnej
od
30%
do
100%.
Czy zamawiaja_cy dopuszcza zastosowanie urzqdzen spelniaja_cych kryteria
zawarte w ,,Rozporza^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w
sprawie wymagan, kt6rym powinny odpowiadac przyrza^dy do pomiaru
pr^dkosci pojazd6w w ruchu drogowym, oraz szczeg61owego zakresu badan i
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrza^d6w pomiarowych", gdzie w rozdziale 3 ,,wymagania w zakresie
charakterystyk metrologicznych przyrzaji6w" $ 22 p. 3, wedlug kt6rej wskazania
przyrza^d6w powinny si? miescic w granicach bl^d6w granicznych przy
nastepuj^cych warunkach znamionowych uzytkowania: wilgotnosc wzgledna
powietrza w zakresie od 20% do 95%?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie urzajizen pracuj^cych w warunkach 20%
- 95% wilgotnosci wzgl^dnej powietrza i modyfikuje tresc STWIORB/SSTFC
w pkt. 2.4 Wymaganie srodowiskowe na str. 7 w ten spos6b, ze wykresla si?"
,,Wszystkie komponenty wchodz^ce w sklad systemu automatycznej rejestracji
przejazdu na czerwonym swietle powinny zapewniac prawidlowa^ prac^ w
zakresie temperatur -20"C do + 50T, przy wilgotnosci wzgl^dnej 30% do 100%
bez potrzeby stosowania urz^dzeri grzewczych lub chlodza^cych" , w miejsce
kt6rego wpisuje si? zdanie:
,,Wszystkie komponenty wchodz^ce w sklad systemu automatycznej rejestracji
przejazdu na czerwonym swietle powinny zapewniac prawidlowa^prac? w
zakresie temperatur -20"C do + 50"C, przy wilgotnosci wzgl$dnej 20% do 95%
bez potrzeby stosowania urza_dzeri grzewczych lub chlodza^cych"
oraz modyfikuje tresc STWIORB/SST_FP w pkt. 2.4 Wymaganie srodowiskowe
na str. 7 w ten spos6b, ze wykresla si?"
,,Wszystkie komponenty wchodzajce w sklad systemu automatycznej rejestracji
przejazdu na czerwonym swietle powinny zapewniac prawidlowa^prac^ w
zakresie temperatur -20"C do + 50"C, przy wilgotnosci wzgl^dnej 30% do 100%
bez potrzeby stosowania urza^dzen grzewczych lub chlodza_cych" , w miejsce
kt6rego wpisuje si^ zdanie:
,,Wszystkie komponenty wchodz^ce w sklad systemu automatycznej rejestracji
przejazdu na czerwonym swietle powinny zapewniac prawidlow^prac$ w
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zakresie temperatur -20"C do + 50"C, przy wilgotnosci wzgle_dnej 20% do 95%
bez potrzeby stosowania urzajizeri grzewczych lub chiodza^cych".
Pytanie nr 398. W dokumencie SST_FP Zamawiajacy w punkcie 2.10.2 Inna detekcja
wyzwalaja^ca, wymaga doktadnosci pomiaru pr$dkosci na poziomie 99,5%.
Czy zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie urza^dzeri spelniaja^cych kryteria
zawarte w ,,Rozporza^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w
sprawie wymagan, kt6rym powinny odpowiadac przyrza^dy do pomiaru
pr^dkosci pojazd6w w ruchu drogowym, oraz szczeg61owego zakresu badan i
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzaji6w pomiarowych", gdzie w rozdziale 3 ,,wymagania w zakresie
charakterystyk metrologicznych przyrza^d6w" g 23 Wartosci bl$d6w granicznych
dopuszczalnych wskazania pr$dkosci przyrzajiu przy zatwierdzeniu typu i
legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej w: p. 2 Znamionowych warunkach
uzytkowania - wynosza^
a. +/- 3 km/h- dla pr$dkosci do 1 00 km/h
b. +/- 3% wartosci mierzonej - dla pr^dkosci powyzej 100 km/h?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urza^dzen spemiaj^cych warunki zawarte
w ,,Rozporza^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
wymagan, kt6ryni powinny odpowiadac przyrzaxiy do pomiaru pr^dkosci
pojazd6w w ruchu drogowym, oraz szczeg61owego zakresu badan i sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrza^d6w
pomiarowych".
Pytanie nr 399. Dotyczy uziemienia konstrukcji wsporczych:
Zamawiaj^cy w Projektach Branzowych pisze: Zgodnie z PN-IEC 60364 nalezy
wykonac uziom w celu utworzenia ekwipotencjalnego poziomu odniesienia.
Rezystancja uziomu nie powinna byc wi^ksza od 10Q. Wykonac uziom zlozony.
Wzdluz projektowanej w odr^bnym opracowaniu kanalizacji kablowej, wykonac
uziom pogra^zony (w przypadku wykop6w otwartych), ztozony z 3 pr^t6w o
dlugosci 9m, umieszczanych w odleglosci 9m od siebie. Jeden pre^jest ztozony z
6 preJow miedzianych 3/4" (L=l,5m), la^czonych za pomoca^zla^czek. Od zacisku
uziomu do zacisku na maszcie nalezy u!ozyc tasm? stalowq. ocynkowana^ Fe-Zn
25x4. Pola^czenie wykonac za pomoca^ zacisku krzyzowego. Zacisk
zakonserwowac. Do wykonania uziom6w stosowac elementy ocynkowane. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary sprawdzaj^ce obejmuja^ce pomiar
rezystancji uziemiania. Z przeprowadzonych pomiar6w nalezy sporz^dzit
protok61. Jezeli zmierzona rezystancjajest wi^ksza od wymaganej, nalezy uziom
rozbudowa o dodatkowe elementy pionowe. Czy Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie uziemienia alternatywna metoda, tak aby uzyskac wymagana
rezystancje
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza inne rozwia^zania wykonania uziemienia.
Zamawiajacy informuje, ze wykonawca jest zobowia^zany do opracowania, dla
wszystkich branz z wyta^czeniem kanalizacji teletechnicznej, projekt6w
wykonawczych zawieraj^cych szczeg61owe rozwiajzania, dob6r material6w i
17

INFRASTRUKTURA

MwwR*us

! SRODOWISKO
NARODOWASTRATECIASP6JNO5CI

ROZWOJUREC10NALNEGO

urzajdzen zapewniaj^cych spelnienie wymagari zawartych w PFU,
Specyfikacjach Technicznych. Na etapie opracowania projekt6w wykonawczych
dopuszcza siej zmiany w tym zakresie w stosunku do projektu branzowych po
uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru.
Pytanie nr 400. Dotyczy: np.PBR/GDY/3/TZT231
Zamawiaj^cy pisze: w pkt. 8.4. ,,Zabezpieczenie przed switalem odbitym.
Projektowana tablica posiada przeslony antyrefleksyjne, zapobiegaja^ce odbiciom
swiatla od powierzchni diod. W plaszczyznie powierzchni czolowej znaku
zamontowane sa^ soczewki rozpraszajajce, zapewniaja_ce wlasciwe skierowanie
wiajzki swiatta
Czy Zamawiaj^cy narzuca zastosowanie konkretnej
technologii wykonania a za tym idzie producenta , czy dopuszcza
zastosowanie innej technologii zapobiegaj^cej odbiciom swiatla od powierzchni
diod?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza inne rozwiajzania spelniajqce wymagania Specyfikacji
Technicznych STWIORB/STT-TZT.
Uszczeg61owienie odpowiedzi jak dla pytania nr 399.
Pytanie nr 401. Dotyczy: np.PBR/GDY/3/TZT231
Zamawiaj^cy pisze w pkt. 8.7 Wentylacja i ogrzewanie: ,, Nie przewiduje si^
urzajdzeri chlodzqcych i grzewczych. Wentylacja jest zapewniona dzi^ki
otworom w dolnej i g6rnej cz$sci drzwiczek tylnych". Czy Zamawiajc|cy
narzuca zastosowanie konkretnej technologii wykonania a za tym idzie
producenta , czy dopuszcza zastosowanie innej technologii wentylacji tak aby
byly spelnione wymagane parametry znaku z pkt. 8.9?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 399.
Pytanie nr 402. Dotyczy: np.PBR/GDY/3/TZT231.
Czy Zamawiaja^cy narzuca wszystkie wymiary zewn$trzne TZT? Narzucenie
wymiar6w matrycy wyswietlaj^cej jest podyktowane funkcjonalnoscia^ tablic ,
natomiast wskazanie gl^bokosci tablicy jest juz narzuceniem technologii
wykonani a co za tym idzie producenta. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza
wykonanie tablic zgodnie z wymaganymi normami i funkcjonalnoscia^ a
r6znia^cych si? gabarytami zewneJrznymi od projektu branzowego?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 393.
Pytanie nr 403. Dotyczy np. PBR7GDY/3/ZZT241
Zamawiaj^cy pisze: w pkt. 8.5. ,,Zabezpieczenie przed switalem odbitym.
Projektowane moduly posiadajq. przeslony antyrefleksyjne, zapobiegaj^ce
odbiciom swiatla od powierzchni diod. W plaszczyznie powierzchni czolowej
znaku zamontowane sq_ soczewki rozpraszaja^ce, zapewniaja^ce wlasciwe
skierowanie wiajzki swiatla '
Czy Zamawiaja^cy narzuca zastosowanie
konkretnej technologii wykonania a za tym idzie producenta , czy dopuszcza
zastosowanie innej technologii zapobiegaja^cej odbiciom
swiatla od
powierzchni diod?
I<X
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie narzuca zastosowania konkretnej technologii wykonania a co
za tym idzie producenta.
Zamawiaja^cy dopuszcza inne rozwiajzania spetniaja^ce wymagania Specyfikacji
Technicznych STWIORB/STT-ZZT. Zamawiaja^cy informuje, ze Specyfikacja
STWIORB/SST-ZZT zawiera wymaganie dotycza^ce wartosci wsp61czynnika
kontrastu jako istotnego parametru eksploatacyjnego, natomiast nie zawiera
zadnych wymagan dla sposobu osiqgni$cia wlasciwego wsp61czynnika
kontrastu. Uszczeg61owienie odpowiedzi jak dla pytania nr 399.
Pytanie nr 404. Dotyczy np. PBR/GDY/3/ZZT241
Zamawiaja_cy pisze w pkt. 8.4- Maskownica czolowa: ,, Maskownica czolowa
b^dzie wykonana z aluminium. Powierzchnia znaku b$dzie czarna, matowa
(kolor RAL9005). Czy Zamawiaja^cy narzuca technologie wykonania
maskownicy czotowej
a co za tym idzie producenta, czy dopuszcza
zastosowania innej technologii wykonania znaku zgodnego z specyfikacja^
technicznapkt. 8.10.
Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 403.
Pytanie nr 405. Dotyczy np. PBR/GDY/3/ZZT241
ZamawiaJ3_cy pisze w pkt. 8.3 Wymagania dla diod LED ,,
WL7,DSLO,TBB2,TDTO"- prosimy o wyjasnienie podanych parametr6w.
Wymagania wydaj^sie^ dotyczyc znaku a nie diod.
Przypominamy, ze zgodnie z Prawem Zam6wien publicznych , przedmiot
Zam6wienia musi byc opisany funkcjonalnie natomiast nie dozwolone jest
narzucanie technologii wykonania, ponizej cytat z ww. ustawy: " Art. 7.1
Zamawiajqcy przygotowuje i przeprowadza post%powanie o udzieleniu
zam6wienia w spos6b zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
r6wne traktowanie wykonawc6w", oraz "Art. 29.J. przedmiotuzam6wienia nie
mozna opisywac w spos6b, kt6ry m6glby utrudniac uczciwq konkurencj$. "
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze podane w pytaniu wartosci okreslaj^ - zgodnie z
norma^ PN-EN 12966 - klasy poszczeg61nych parametr6w zastosowanego w
projekcie branzowym znaku o zmiennej tresci a nie diod.
Pytanie nr 406. Zamawiajaxy w pkt. 4.1.4 Zala^cznika 7 do SIWZ wymaga od Systemu
Sterowania
Ruchem
Drogowym
nast^puja_cej
funkcjonalnosci:
,,optymalizowanie parametr6w sterowania ruchem pojazd6w i pieszych za
pomoca^ sygnalizacji swietlnej, z uwzgl^dnieniem optymalizacji sieciowej i
obszarowego sterowania adaptacyjnego". Prosimy o doprecyzowanie, czy
wszystkie sterowniki, kt6re maja^ zostac podla^czone do Systemu Sterowania
Ruchem Drogowym, muszq. takze realizowac powyzsza^ funkcjonalnosc, czy
tez Zamawiajq.cemu wystarczy jezeli wykonawca na podstawie wtasnego
doswiadczenia, wybierze tylko niekt6re sterowniki i tylko dla nich zapewni
w/w funkcjonalnosc? Celem takiego ograniczenia jest np. zmniejszenie
koszt6w realizacji zadania.
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga wla^czenia do systemu i obj^cia obszarowym
sterowaniem adaptacyjnym wszystkich sterownik6w sygnalizacji swietlnej
wymienionych w zal^czniku nr 10 do SIWZ. Zamawiaj^cy wyjasnia, ze
koniecznosc spemienia wymagania zawartego w zalajczniku nr 7 do SIWZ w
pkt. 3.1.1 tj. mozliwosci konfiguracji algorytm6w sterowania poprzez
defmiowanie obszar6w sterowania, ci^g6w skoordynowanych, wymaga
zapewnienia pelnej funkcjonalnosci systemowej dla kazdego sterownika.
Pytanie nr 407. W wyniku analizy specyfikacji przetargowej SST_xxx_CSIT dla Centr6w
Sterowania w Gdansku i Gdyni wnioskujemy o skorygowanie wymagari
Zamawiaj^cego w taki spos6b, aby nie wskazywaly one najednego producenta
sprz^tu. Obecna specyfikacja naraza Zamawiaja^cego na niekonkurencyjna^
cenowo ofert^ oraz niezgodnosc specyfikacji z PZP.
Prosimy o dopuszczenie stosowania rozwia^zan oferowanych przez wielu
innych producent6w poprzez zmiany w ww. specyfikacjach, wymienione dla
przykladu ponizej :
* zmian? maksymalnego rozmiaru obudowy z 7U na 10U
* usuni^cie wymogu instalacji serwer6w z procesorami RISC w ramach obudowy blade
* usuni^cie wymogu posiadania nap$du CDROM na przedniej cz$sci obudowy
* usuni^cie wymogu macierzy RAID-5 realizowanej na 30 dyskach
* usuni$cie wymogu wsparcie dla AIX
* usuni^cie wymogu stosowania interfejsu LVD SCSI
* usuni^cie wymogu parametru wysokosci serwera maksymalnie 2U
* usuni^cie wymogu opierania test6w wydajnosci o raporty prezentowane na stronie
www.storageperformance.org
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze dokonal modyfikacji SIWZ w dniu 27.09.2011r w
odpowiedzi na pytanie nr 252 w zakresie zmiany maksymalnego rozmiaru
obudowy z 7U na 10U oraz dokonal modyfikacji SIWZ w dniu 27.09.2011r.
w odpowiedzi na pytanie 265 i odstajnl od wymagan interfejsu LVD SCSI.
Ponadto Zamawiaja^cy informuje, ze:
1. odst^puje od wymagania umozliwienia obslugi serwer6w wyposazonych w
procesory RISC przez obudowy Blade
Zamawiaja^cy
modyfikuje
tresc
Specyfikacji
Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.2 w tabeli w poz. ,,Liczba
montowanych serwer6w i modul6w" wykresla sie^ zdanie:
,,mozliwosc zamontowania min. 13 serwer6w o r6znym typie architektury
procesor6w, a szczeg61nie x86 i RISC w ramach jednej obudowy; mozliwosc
instalacji min. 4 modul6w przetq_cznik6w LAN/SAN", w miejsce kt6rego
wpisuje si^ nowe zdanie w brzmieniu:
,,mozliwosc zamontowania min. 13 serwer6w o r6znym typie architektury
procesor6w, w ramachjednej obudowy; mozliwosc instalacji min. 4 modul6w
przeIa^cznik6w LAN/SAN".
2.
odst^puje od wymagania umieszczenia w obudowie Blade nap^du DVD
z przodu obudowy i dopuszcza dowolne umieszczenie nap^du DVD w
2()
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obudowie Blade. Zamawiaj^cy wymaga umozliwienia instalowania
oprogramowania lokalnie i zdalnie.
Zamawiaja^cy
modyfikuje
tresc
Specyfikacji
Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.2 w tabeli w poz. ,,Typ
obudowy" wykresla si? zdanie:
,,do montazu w szafie 19" z wymaganym zestawem montazowym; dost^pny na
przednim panelu: USB, DVD-ROM; musi umozliwiac wyposazenie jej w
minimum dwie wydajne dmuchawy.", w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe
zdanie w brzmieniu:
,,do montazu w szafie 19" z wymaganym zestawem montazowym; dost^pny
port USB, DVD-ROM; musi umozliwiac wyposazenie jej w minimum dwie
wydajne dmuchawy."
3.
odstej5uje od wymagania wsparcia dla system6w AIX i HP-UX.
Wykonawca moze dostarczyc macierz obsluguj^caJnne systemy operacyjne.
Zamawiaj^cy
modyfikuje
tresc
Specyfikacji
Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt. 19) wykresla si?
zdanie:
,,Macierz dyskowa musi obslugiwac nast^puja^ce systemy operacyjne:
Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster
Services, AIX, HP-UX.", w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe zdanie w
brzmieniu:
,,Macierz dyskowa musi obslugiwac nastejmja_ce systemy operacyjne:
Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster
Services."
4.
dopuszcza zastosowanie serwer6w RACK o wysokosci 4U.
ZamawiaJ3cy
modyfikuje
tresc
Specyfikacji
Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.4 w tabeli w poz.
,,Obudowa" wykresla si? zdanie:
,,Obudowa o wysokosci maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w
szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do cel6w
serwisowych", w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe zdanie w brzmieniu:
,,Obudowa o wysokosci maksymalnie 4U, dedykowana do zamontowania w
szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do cel6w
serwisowych".
5.
dopuszcza
zastosowanie
test6w
r6wnowaznych do test6w
realizowanych wg storageperformance.org.
Jednoczesnie Zamawiaj^cy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt. 13) wykresla si?
zdanie:
,,Dostarczana macierz w konfiguracji 96 dysk6w powinna osi^gac wydajnosc
parametru
SPC-1 minimum
24000
IOPS
w
testach
wg
www.storageperformance.org", w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe zdanie w
brzmieniu:
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,,Dostarczana macierz w konfiguracji 96 dysk6w powinna osi^gac wydajnosc
parametru
SPC-1
minimum
24000
IOPS
w
testach
wg
www.storageperformance.org lub w testach r6wnowaznych"
ZamawiaJ3,cy
modyfikuje
tresc
Specyfikacji
Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w taki spos6b, ze w pkt. 2.2.5 ppkt. 9) wykresla sie
zdanic:
,,Pami$c cache musi byc kopiowana pomi^dzy kontrolerami i podtrzymywana
bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty
zasilania musi posiadac specjalne dyski, na kt6re zostanie zapisana zawartosc
pami^ci cache", w miejsce kt6rego wpisuje sie^ nowe zdanie w brzmieniu:
,,Pami^c cache musi byc kopiowana pomie_dzy kontrolerami. Dodatkowo w
momencie utraty zasilania musi posiadac specjalne dyski, na kt6re zostanie
zapisana zawartosc pami^ci cache".
Pytanie nr 408. Prosimy o usuniecie wymogu instalacji zasilaczy w serwerach blade. Wedlug
naszej wiedzy na rynku nie ma produccnt6w oferuja^cych serwery blade z
zasilaczami.
Odpowiedz: Zamawiaj%cy informuje ze zapis w STWIORB/SST/CS-IT w p. 2.2.3 w tabeli
na str. 9 odnosi sie^ do zasilaczy instalowanych w obudowie serwer6w Blade.
Pytanie nr 409. Prosz? o okreslenie, kt6re ilosci w dokumentacji branzowej sa^ wiasciwe i
obowi^zuja_ce przy sporza^dzaniu oferty cenowej:
Przykladowo w w^zle 505 w Gdahsku
- Na rysunku 5505-5506 zbiorcze.pdfwidniejaj lszt tablicy przystankowej TIPA
( 5.1.1) oraz 3 szt. tablic TIPT ( 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2)
Na rysunku rys.2 _C501.pdf widniej^-l tablica TIPA ( 5.1/1) i 1 szt.
TIPT(5.1/2)
- wdokumencie TIPA 5.01.1 opisanajesttablica 5.1.1
- wprzedmiarach P505_506.pdfwyszczeg61nionajestjednatablicaTIPA 5.01.1.
Odpowiedz: Zamawiajq.cy informuje, ze w zakresie etapu I, II i III realizacji, ilosci urza^dzen
do wbudowania sq. okreslone w PFU dla etapu I, II i III ( ZaI^cznik 9a do SIWZ)
oraz w zestawieniach materialowych w projektach branzowych b^dajcych
zala^cznikiem do PFU. Zakres rob6t w tych etapach realizacji przedmiotu
zam6wienia obejmuje wyla^cznie roboty kt6re sa^ zapisane w zata^czonej
dokumentacji. Zakres rob6t dla etapu IV zostal opisany w PFU dla etapu IV
(Zala^cznik nr 9b do SIWZ). W zal^czonym przykladzie na w^zle 505-506 nalezy
wybudowac tablic? TIPA 5.1.1.
ZamawiaJ3_cy przypomina, ze wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem
ryczaltowym a zala_czone przedmiary rob6t zgodnie z zapisami SIWZ saJedynie
materiaIem pomocniczym, z kt6rego wykonawca moze skorzystac ale nie ma
takiego obowiajzku.
Pytanie nr 410. Dotyczy element6w infrastruktury oznaczonych jako TZT, ZZT, DSM,
ZDIP.TDIP w zwiajzku z niejednoznacznym wykazaniem ilosc tych element6w
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w udostej3nionych materialach przez Zamawiaj^cego takich jak PB oraz
Projektach Branzowych. Prosimy o potwierdzenie czy ilosci wykazane w
tabelach zbiorczych ponizej na podstawie udost^pnionych Projekt6w
Branzowych s^w!asciwe.
Gdan
sk

DSM
nr dok
PBR/GD
A/2/DS
M511

I1)II'

lp

wf/el

DSM
ilo.<tf

]

S502

l,00

2

S509

3

S603

4

S605

2,00

5

S609

2.00

6

S6IO

7

S613

8

S649

1,00

9

S655

1,00

10

S659

11

S665

12

S668

13

S669

14

S672

TDIP
ilo&

1,00

l,()0

1,00

ZDIP
il<>sc

I7l

ZDIP
nr dok

TZT
nr dok

ilo<(

1,00

PBR/GDA/
2/TZT611

l,00

PBR/GDA/
2/TZT613

1,00

PBR/GDA/
2/TZT612

1,00

PBR/GDA/
2/TZT6l4

],00

PBR/GDA/
2/TZT722

ZZT
ilo*l

ZZT
nr dok

PBR/GDA/4/TD
IP611

PBR/GDA/4/TD
IP621

2,00

PBR/GDA/5/ZDIP6
11
PBR/GDA/5/ZDIP6
12
PBR/GDA/5/ZDlP6
21
PBR/GDA/5/ZDIP6
41
PBR/GDA/5/ZDIP6
31
PBR7GDA/5/ZDIP6
32

PBR/GD
A/2/DS
M621

1,00

],00

nr dok

PBR/GDA74/TD
IP631
PBRVGDA/4/TD
IP64J
PBR/GDA/4/TD
IP632

2,00

PBR/GDA/5/ZDIP6
51
PBR/GDA/5/ZDIP6
52

PBR7GD
A/2/DS
M63j

1 ,00

PBR/GDA/4/TD
IP651

15

S706

2,00

I6

S707

2,00

17

S708

18

S7IO

19

S715

20

S716.
1

1,00

PBR7GDA/4/TD
1P712

2,00

1,00

PBR/GDA/5/ZDIP7
11
PBR/GDA/5/ZDIP7
12
PBR/GDA/5/ZDIP7
21
PBR/GDA/5/ZDIP7
22

PBR/GDA/5/ZDIP7
31
PBR/GDA/5/ZDIP7
32

PBR/GDA/4/TD
IP721
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21

S747

22

S803

23

S8I4

24

PW13

1 ,00

1,00

PBR/GDA/
2/TZT721

PBR/GD
A/2/DS
M811

1,00
1,00

9,no

4,00

PBR/GDA/4/TD
IP81i

l ,00

14,00

PBR/ODA/
2/TZT723
PBR/GDA/
2/TZT724

8,00

0,00

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w przedstawionym zastawieniu zamieszczono
urzqdzenia przewidziane do wbudowania w I, II i III etapie realizacji pomijaja^c
calkowicie etap IV. Zakres rob6t oraz zastawienie urza_dzen przewidzianych do
realizacji w etapie IV jest zawarty w ,,Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
Zintegrowanego Systemu Zarzajizania Ruchem TRISTAR w Gdansku, Gdyni i
Sopocie obejmuj^cy IV etap realizacji rob6t" (zala_cznik nr 9b do SIWZ).
Pytanie nr 411. W zaIa^czniku 17 oraz w umowie dotycza^cych wymagari w zakresie
wykonywania i opracowania pomiar6w ruchu Zamawiaja^cy w tabeli numer l
wymienia odcinki, na kt6rych nalezy dokonac pomiar6w oraz, aby osiajjn^c
kryterium sukcesu zgodnie z umowq - wykazac popraw^ procentow^ na
wymienionych odcinkach.
Z wizji lokalnej przeprowadzonej w Tr6jmiescie na Trasie Kwiatkowskiego od
ul. Janka Wisniewskiego do Obwodnicy Tr6jmiasta naszym zdaniem skr6cenie
czasu podr6zy jest nie mozliwe do wykonanie, poniewaz na danej trasie
przejazdu sa^ w^zly bezkolizyjne, na kt6re to wykonawca nie ma wplywu,
wykorzystuj^c system optymalizacji ruchu a co zatem idzie osi^gnq_c kryterium
sukcesu, kt6rejest podstawa^do zaplaty zgodnie z umowa^.
Zwracamy si? o ponowne przeanalizowanie tras przejazdu i ewentualna^zmian^
zapisu, wykreslenie Trasy Kwiatkowskiego z pomiar6w lub wskazanie nowej
trasy pomiarowej, na kt6rej nalezy osi^gn^c skr6cenie czasu podr6zy oraz w
przypadku zmiany o okreslenie nowego globalnego kryterium sukcesu dla
pojazd6w indywidualnych i transportu zbiorowego w przypadku wykreslenia
tych tras.
Prosimy o podanie prawidlowej liczby tablic informacji pasazerskiej. Istnieje
rozbieznosc w liczbie miedzy projektami a opisem PFU.
Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 328. Ponadto Zamawiaj^cy informuje, ze w
zakresie etapu I, II i III realizacji przedmiotu zam6wienia, ilosc urza^dzen do
wbudowaniajest okreslona w PFU dla etapu I, II i III ( Zala^cznik 9a do SIWZ)
oraz w zastawieniach materiaIowych w projektach branzowych b^da^cych
zaIa^cznikiem do PFU. Zakres rob6t w tym ilosci urza^dzen dla etapu IV zostal
opisany w PFU dla etapu IV ( Zala^cznik nr 9b do SIWZ).
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Pytanie nr 412. Dotyczy: zala^cznik nr 7 do SIWZ - 8 System Informacji Parkingowej w
punkcie 8.2.2 Tablice informacji parkingowej oraz 8..2.1 Znaki informacji
parkingowej. Prosimy o informacj$ czy dopuszcza siej zastosowanie
wyswietlaczy w technologii LCD?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dopuszcza wyswietlaczy LCD.
Pytanie nr 413. Dotyczy: zalq,cznik nr 7 do SIWZ - 8 System Informacji Parkingowej w
punkcie 8.3.3. Kryteria odbioru. Prosimy o informacje; czy kryterium mowi^ce o
calkowitym bl^dzie zliczam'a wolnych miejsc parkingowych w ciajgu doby nie
przekraczaja^cym 5% wartosci nominalnej dotyczy r6wniez parking6w, z
kt6rych informacja o liczbie wolnych miejsc b^dzie pozyskiwana z juz
istniej^cych system6w parkingowych oraz czy kryterium dotyczy r6wniez
parking6w otwartych np. Przy Bulwarze Nadmorskim?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje ze wymaganie udokumentowania dokladnosci 5% nie
dotyczy istnieja^cych urz^dzeri zliczaj^cych. Udokumentowanie dokladnosci 5%
jest wymagane na wszystkich parkingach wyposazonych w odseparowane
wjazdy i wyjazdy obj^te przedmiotem zam6wienia.

Pytanic nr 414. Dotyczy dokumentacji projektowej. Prosimy o informacj^ czy dopuszcza sie_
zastosowanie tablic informacji parkingowej w formie jednolitej obudowy z
podzialem graficznym na poszczeg61ne parkingi?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze dopuszcza jednolitq. obudow? tablic informacji
parkingowej, pod warunkiem spelnienia wszystkich wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych STWIORB/SST-TDIP.
Uszczeg61owienie odpowiedzi jak na pytanie nr 399.
Pytanie nr 415. Wedlug zestawienia dokumentacji budowlanej - obszar Gdynia ( zal^cznik
nr 6a do PFU etapy l_3) w projektach branzowych w^zla nr 224 ( 10 LutegoDworcowa) powinien znajdowac si? projekt modernizacji sygnalizacji swietlnej
o nazwie PBR7GDY/2/S224. Nie ma go posr6d plik6w znajduja^cych si^ w
katalogu o nazwie PBR_GDY_W^zly w folderze o nazwie 224. Prosze^ o
wskazanie miejsca ( sciezki adresowej ) gdzie plik si? znajduje oraz odpowiedz
czy w ramach budowy sygnalizacji przewiduje si? zmian? geometrii
skrzyzowania i czy koszt ewentualnej przebudowy skrzyzowania nalezy
skrzyzowania nalezy uwzgl^dnic w kosztach budowy sygnalizacji.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze przedmiot zam6wienia dla w^zla nr 224 obejmuje
wykonanie kanalizacji kablowej z ulozeniem swiatlowodu oraz odtworzenie
nawierzchni po robotach kablowych. Skrzyzowanie ulicy 10 Lutego
Dworcowa
nie posiada sygnalizacji swietlnej. Zamawiaja^cy w ramach
niniejszego zam6wienia nie przewiduje budowy nowej sygnalizacji swietlnej
oraz przebudowy ww. skrzyzowania.
Zamawiajq_cy modyfikuje tresc nastepuj^cych zalt|cznikow do SIWZ: w ten
spos6b, ze:
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a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

w zalaczniku nr lb wykresla sie_ punkt I.12.1 ,,PBR/GDY/202 Sla-ska Podjazd" i punkt I.12.7 ,,PBR/GDY/224 10-lutego-Dworcowa"
w zal^czniku nr 9a w punkcie 1. na stronie 9 wykresla siej zapis:
,,przebudowa lub budowa sygnalizacji swietlnych w celu dostosowania do
funkcjonowania w systemie na 120 skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych z zastosowaniem priorytet6w dla pojazd6w transportu
zbiorowego,", kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,przebudowa lub budowa sygnalizacji swietlnych w celu dostosowania do
funkcjonowania w systemie na 118 skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych z zastosowaniem priorytet6w dla pojazd6w transportu zbiorowego,"
wzala^cznikunr9awpunkcie 1.1.3.3. nastronie 9 wykreslasi? zapis:
,,a) Slaj>ka - Podjazd (PBR/GDY/202)"
wzala^cznikunr9awpunkcie 1.1.3.3.nastronie lOwykreslasi$zapis:
,,f) 10 Lutego - Dworcowa (PBR/GDY/224)"
w zal^czniku nr 9a w punkcie 3.3. w tabeli I. na stronie 21 wykresla sie_
zapis:
,,S 2.24 10 Lutego - Dworcowa" oraz zapis: ,,S 2.02 Slajska - Podjazd"
w zal^czniku nr 10 w tabeli I. na stronie 2 wykresla si? zapis: ,,S 2.24 10
Lutego - Dworcowa" oraz na stronie lzapis: ,,S 2.02 Sla^ska - Podjazd"
w zal^czniku nr 12c wykresla si^ w punkcie 3. na stronie 1 zapis:
,,a) Slaska - Podjazd (PBR/GDY/202)" oraz zapis: ,,f) 10 Lutego Dworcowa (PBR/GDY/224)"

Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze stacj? pogodowq. DSM 2.1.1. (w
obr^bie w^zla Slaska -Podjazd), wykazan^. w PFU dla etap6w I, II, III nalezy
zaprojektowac i wykonac w ramach etapu IV.

Niniejsze pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej tresci w spos6b nieprowadzqcy do zmiany tresci ogh>szenia o
zam6wicnie ora/, nicwymagajqcym
dodatkowcgo czasu na wprowadzenie zmian w
ofercie.

GDYN!

a/aUI
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