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

Zamawiajacy odpowiada na pytania zadane po ustawowym terminie
Pytanie nr 457. Zamawiajacy w dostarczonej dokumentacji projektowej dla Centrum
Sterowania w Gdansku PRB/GDA/CS Tom II (zaprojektowal urzadzenia do
podla^czenia 24 punkt6w
kaperowanych z Gdanska i 6 punkt6w
kaperowanych z Sopotu. Jednoczesnie z zaia^czonych dokumentacji
projektowych dla w^zl6w oraz wymagan SIWZ wraz z zaia^cznikami
wynika, ze Zamawiajacy wymaga wybudowania w Gdansku 36 punkt6w
nadzoru wizyjnego (punkt6w kamerowych) co w rzeczywistosci daje
potencjalnie do ewentualnego podla^czenia 42 punkt6w kamerowych do CS.
Czy wobec powyzszego Wykonawca w ramach projektu Tristan ma wycenic
dodatkowy sprz^t w Centrum Sterowania oraz podla^czenie do Centrum dla
wi^kszej ilosci punkt6w kamerowych (42szt.) bl^dnie wymienionych w
projekcie (30 szt.)?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuj, ze w dokumentacji projektowej PRB/GDA/CS/Z1 na
str. 20jest zamieszczona tabela zawieraja^ca zestawienie material6w:
a) w poz. 8 Koder - nadajnik transmisji sygnalow video IP - szt. 48
b) w poz. 9 La^cznik kod6w - szt. 48
c) w poz. 16 Konwerter swiattowodowy 1 kanalowy - odbiornik - szt. 48.
Wykonawca zobowia^zany jest dostarczyc i zamontowac urzajdzenia dla 48
kamer do Centrum Sterowania Ruchem w Gdansku zgodnie z ww.
dokumentacja^.
Pytanie nr 458. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.l655 z p6zn. zm.) zwracam sie_ z wnioskiem o wyjasnienie nastepujacych postanowien
Uprzejmie prosimy o jednoznaczna^ odpowiedz, czy Zamawiaj^cy potwierdza,
ze posiada
zgody autor6w projekt6w i dokumentacji, dostarczanych
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wykonawcy przez Zamawiaja^cego, na wprowadzenie w projektach zmian
przez wykonawce_?
Odpowiedz taka nie zostala udzielona przy pytaniu nr 234, ajedynie odeslano
do odpowiedzi na pytanie nr 111, z kt6rej ona nie wynika. W odpowiedzi na
pytanie
nr 111 Zamawiajacy wyjasniajedynie, ze nabyl majajkowe prawa
autorskie do dokumentacji oraz, ze posiada zgod? projektant6w dokumentacji
stanowia^cej zaia^czniki do PFU dla etap6w I, II, III na ustanowienie i pemienie
nadzoru autorskiego nad ta^ dokumentacja^ przez przedmioty wskazane przez
Zamawiaja^cego.
Odpowiedz: Zamawiajq_cy informuje, ze posiada zgod? autor6w dokumentacji na dalsze
opracowania projekt6w budowlanych polegaj^ce na wykonaniu projekt6w
zamiennych, projekt6w wykonawczych oraz innych opracowafi przez
projektant6w wylonionych w drodze przetargu publicznego.

Jcdnoczesnie Zamawiajs|cy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej aktualnq
tabele z wykazem maszt6w sygnalizacji swietlnej podlegaj^cych wymianie (stanowi^c^
/:il;ic/nik nr 26 do SIWZ) uzupelnion^ o wykaz dodatkowych maszt6w do wymiany na
terenie Gdahska.

Niniejszc pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wicnia
i nie modyfikuje jej tresci w spos6b wymagaj^cy dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofercie oraz w spos6b nieprowadza_cy do zmiany tresci ogloszenia o
zamowieniu.
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