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Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczajacej 4 845 000 C
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR".
Pytanie nr 41. W zalaczniku numer 7 do PFU w punkcie 4.3.3.2 Zamawiajacy opisuje
system detekcji zdarzen, kt6ry ma obejmowac okreslone drogi na
okreslonych odcinkach i ma dziaiac na tych odcinkach w spos6b
automatyczny. Czy system detekcji zdarzen ma obejmowac cale odcinki
wymienione w tym punkcie, czy tylko na we_zIach?
Zastosowanie detekcji zdarzen na caiych odcinkach wiaz? sie_ z instalacj^
duzej ilosc kamer, kt6re nie sa_ uj$te w zadnych projektach dostarczonych
przez Zamawiaja^cego.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze system detekcji zdarzen
musi obejmowac
wskazane odcinki dr6g. Nie jest wymagana dokladna lokalizacja zdarzen w
obr^bie odcinka z potwierdzeniem wizyjnym, jezeli dany odcinek nie be_dzie
monitorowany w systemie nadzoru za pomoca_ urza_dzen wymaganych do
realizacji w zakresie etap6w I, II, III, IV wskazanych w SIWZ. Zamawiaja_cy
wymaga wyswietlania informacji na znakach i tablicach zmiennej tresci
wskazanych do realizacji w SIWZ, jak r6wniez na stronie WWW, zgodnie z
wymaganiami SIWZ oraz projektem docelowej realizacji ruchu, kt6ry be_dzie
opracowany przez Wykonawc? (dokladna tresc komunikatu zostanie
uzgodniona z Zamawiaj^cym). Na odcinkach mi^dzyw^zlowych system
detekcji zdarzen nie musi wymagac instalacji duzej ilosci kamer, dopuszcza
sie_ rozwia^zanie z zastosowaniem detekcji innego typu (np. p^tli
indukcyjnych) z zastosowaniem algorytm6w wykrywania zdarzen na
podstawie parametr6w ruchu (np. pr^dkosc, g^stosc, zaj^cie detektora,
nat^zenie ruchu). Zastosowane rozwiazanie ma zapewniac detekcj? zdarzeri
drogowych w obszarze odcinka drogi mie_dzy wQzlami. Jednoczesnie zgodnie
i zapisami SIWZ, w obr^bie wlot6w - dojazd6w do w^zl6w i skrzyzowah
nalezy przewidziec okreslanie dlugosci kolejek, wynikajc^cych z warunk6w
ruchu i incydent6w (w tym r6wniez zdarzen drogowych) w obre>ie wlot6w na
w^zly i skrzyzowania, co b^dzie stanowilo podstawe_ do przekazania
informacji kierowcom.
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Pytanie nr 42. W punkcie 3.1.11.8 zala^cznika numer 7 Zamawiaja^cy wymaga importu i
eksportu danych z/do programu BUSMAN. Oczywistym wydaj? sie_, ze
funkcja ta powinna byc uwzgl^dniona w systemie zarz^dzania transportem
zbiorowym. Czy zamawiaja^cy moze potwierdzic takie zapis?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy potwierdza, ze funkcja importu i eksportu danych z/do programu
BUSMAN dotyczy zarza^dzania transportem zbiorowym.
Pytanie nr 43. W punkcie 4.2.2 (Strategie sterowania ruchem drogowym) zala^cznika
numer 7 Zamawiaj^cy opisuje funkcje priorytetu dla transportu
publicznego.
Czy Zamawiaja^cy moze dokladnie okreslic, kt6ry tabor ma miec
pierwszenstwo w przypadku kolizji? Chodzi dokladnie czy pierwszenstwo
priorytetu w przypadku kolejnosci obslugi konfliktowych zgloszeri na
skrzyzowaniu ma miec najpierw tramwaj, trolejbus i autobus czy moze
inna kolejnosc b^dzie prawidlowa. Jest to istotna informacja w przypadku
realizacji zadania.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga od Wykonawcy opracowania strategii realizacji
priorytet6w poprzez rozstrzyganie kolejnosci obslugi konfliktowych zgIoszeri
pojazd6w priorytetowych na podstawie poziomu priorytetu danego ciajju oraz
op6znienia pojazdu w stosunku do rozkladu jazdy w uzgodnieniu z
Zamawiaja^cym oraz zapewnienia mozliwosci predefiniowania poziomu
priorytet6w dla poszczeg61nych srodk6w transportu zbiorowego przez
upowaznionego operatora w trakcie eksploatacji systemu.
Pytanie nr 44. Czy w przypadku braku komunikacji sterownik6w z Centrum zarz^dzania
koordynacja sterownik6w lokalnych moze byc oparta na wzornikach czasu
typu DCF lub GPS?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga aby wszystkie sterowniki sygnalizacji obj$te systemem
byly wla^czone do przewodowej sieci transmisji danych wykorzystuj^cej
pol^czenia swiatlowodowe, skladaja^ce sie^ z szeregu pierscieni (ring6w),
zapewniaj^cych komunikacj^ i koordynacj^ w przypadku awarii w^zla lub
uszkodzenia kabla swiatlowodowego.
Pytanie nr 45. W zala^czonych projektach branzowych odnosnie budowy skrzyzowan
okreslona jest lokalizacji p^tli indukcyjnych na kazdym skrzyzowaniu. Czy
wykonawca musi wykonac wszystkie p$tle zgodnie z tymi projektami,
chociaz mozliwe, ze wykonawca danego systemu nie b^dzie z nich w og61e
korzystat, poniewaz takie rozmieszczenie p$tli niczemu nie sluzy w danym
systemie optymalizacji ruchu zaproponowanym przez danego wykonawc^?
Odpowiedz:
Zamawiajq_cy informuje, ze wykonawca jest zobowiajzany do dostarczenia
i uruchomienia systemu sterowania ruchem, kt6rego dzialanie spelni kryteria
oceny zawarte w Zal. nr 17 do SIWZ (,,Wymagania w zakresie wykonania
i opracowania pomiar6w ruchu pkt. A. Wymagane efekty wdrozenia
systemu") oraz pozostale wymagania SIWZ. Zastosowane detektory, ich
rodzaj i rozmieszczenie, musza^ zapewnic uzyskanie wymaganych efekt6w
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sterowania ruchem przez dostarczony przez wykonawc$ system. Wykonawca
moze nie wykonywac detektor6w siuzq,cych do sterowania ruchem w
przypadku gdy nie b^da^ one wykorzystane oraz zmienic rodzaj i/lub
rozmieszczenie detektor6w po uzyskaniu aprobaty przez Zamawiaj^cego.
Pytanie nr 46. Czy wykonawca na etapie projekt6w wykonawczych moze zaproponowac
wlasne rozmieszczenie detekcji spemiaja^ce zapisy SIWZ?
Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 45.
Pytanie nr 47. W punkcie 5.2.1 Stacje pomiaru ruchu, Zamawiaj^cy opisuje, ze pomiary
maja^ byc wykonywane dla wszystkich strumieni ruchu we wsz,ystkich
relacjach, spelniaj^c okreslone parametry. Z naszych doswiadczeri wynika, iz
spelnienie parametr6w odnosnie klasyfikacji pojazdu wg EUR 6 z
podw6jnych p^tli rozmieszczonych na 50 metrze przed linia^ zatrzymania nie
przyniesie okreslonego rezultatu i wyniki b^da^ obarczone bardzo duzym
bt^dem pomiarowym (zbyt mala pr^dkosc strumienia ruchu).
Zasadne wydaje si? zastosowanie stacji pomiarowych z mozliwoscia^
klasyfikacji pojazd6w wedlug EUR 6 na gi6wnych ci^gach komunikacyjnych
i stacje powinny byc rozmieszczone w miejscu gdziejest swobodny przeptyw
ruchu tak, aby spelnic wymagania dotyczq,ce klasyfikacji pojazd6w wedlug
EUR
6. Z
pe_tli na 50 metrze
mozliwa jest
klasyfikacja
pojazd6w maksymalnie wedlug 3 klas pojazdu.
Czy Zamawiaja_cy dopuszcza, aby struktura rodzajowa dla kazdego strumienia
ruchu na skrzyzowania moze byc liczona w 3 klasach?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza klasyfikacj? pojazd6w w 3 klasach w obr^bie
skrzyzowania.
Pytanie nr 48. Czy Zamawiaja_cy dopuszcza, aby stacje pomiarowe byly zlokalizowane w
dalszej odleglosci od skrzyzowania (w miejscu, gdzie b$dzie zapewniony
swobodny przeplyw ruchu)?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze dopuszcza zmian^ lokalizacji stacji pomiaru ruchu
pod warunkiem spemienia wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
dla tych stacji oraz wyrazeniem zgody Zamawiaja^cego na taka^ zmian? na
etapie realizacji przedmiotu zam6wienia.
Pytanie nr 49. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza, aby klasyfikacja pojazd6w wedtug EUR 6 byla
zastosowana na gl6wnych ci^gach komunikacyjnych tak, aby zapewnic
odpowiednie zamodelowanie potok6w ruchu w modelu miasta w programie
do makrosymulacji?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie klasyfikacji pojazd6w wedlug EUR 6
na gl6wnych ci^gach komunikacyjnych pod warunkiem spelnienia wymagah
zawartych w Specyfikacji Technicznej.
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Pytanie nr 50. W punkcie 3.1.11.10 zal^cznika numer 7 Zamawiaj^cy wymaga dostawy
do kazdego Centrum oprogramowania narz^dziowego do tworzenia
i archiwizacji rozklad6wjazdy pojazd6w transportu zbiorowego.
Jednoczesnie Zamawiaja^cy wymaga integracji juz posiadanego przez ZTM w
Gdyni i Gdarisku oprogramowania BUSMAN, kt6re sluzy do wyzej
wymienionych cel6w. Czy w zwiajzku z tym Zamawiaja^cy podtrzymuje swoje
wymaganie?
Jezeli tak to prosimy o podanie wymagari funkcjonalnych dla takiego
oprogramowania.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga zapewnienia automatycznego importu/exportu danych
z/do programu BUSMAN. Zamawiaj^cy wymaga r6wniez aby system
zarzajizania transportem zbiorowym byl wyposazony w modul tworzenia i
archiwizacji rozkiad6wjazdy .
Pytanie nr 51. Wymaga sie_ interfejsu GUI wykorzystuj^cego map^ cyfrowq_Metropolii.
Wydaje si$, ze dla zachowania zgodnosci z juz istniej^cymi serwisami
mapowymi, prowadzonymi przez Wydzialy Geodezji Gdyni i Gdariska
celowym byloby wykorzystanie zasob6w mapowych wykorzystywanych
obecnie przez te wydzialy. Czy Zamawiaja^cy przewiduje przekazanie
Wykonawcy niezb^dnych zasob6w gromadzonych przez ww. jednostki, a
jezeli tak, to najakich warunkach (bezplatnie, odplatnie)?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie przewiduje przekazania Wykonawcy zasob6w GIS.
Pytanie nr 52. Prosze^ o doprecyzowanie, czy wym6g okreslony w p.4.2.2.2.4 OPZ dotyczy
sterowania adaptacyjnego skoordynowanego?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wym6g okreslony w p. 4.2.2.2.4 OPZ dotyczy
sterowania adaptacyjnego skoordynowanego.
Pytanie nr 53. Prosimy ojednoznaczne okreslenie wymagan dotycz^cych detekcji:
- w p. 4.4.1.2 znalazl si? zapis, ze Wykonawca ma prawo dokonac wyboru
detekcji i odpowiada zajego dob6r,
- w p. 3.3 PFU powoluje sie^ na projekty budowlane oraz mozliwosc uzyskania
zgody Zamawiaja^cego na wykonanie innej detekcji.
Prosimy o podanie jednoznacznych kryteri6w, wedlug kt6rych b^dzie
wydawana zgoda na wykorzystanie innej detekcji.
Odpowiedz: Wykonawca zobowia^zany jest do dostarczenia i uruchomienia systemu
sterowania ruchem, kt6rego dzialanie spelni kryteria oceny zawarte w Zal.
nr 17 do SIWZ (,,Wymagania w zakresie wykonania i opracowania pomiar6w
ruchu pkt. A. Wymagane efekty wdrozenia systemu"). Zastosowane detektory,
ich rodzaj i rozmieszczenie, musza^ zapewnic uzyskanie wymaganych efekt6w
sterowania ruchem przez dostarczony przez wykonawc? system. Zamawiaja^cy
wyrazi zgod? na wykorzystanie innej detekcji w przypadku gdy wykonawca
uzasadni koniecznosc ich wprowadzenia a kt6re b$da^ podyktowane
wymaganiami dostarczonego systemu sterowania.
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Pytanie nr 54. Czy w przypadku realizacji funkcji stacji pomiarowej przez sterownik,
wymaganajest zgodnosc z EUR-6 i dokladnoscjak w SST_SR?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga zgodnosci z EUR 6 i dokladnosci, kt6ra zostaia
okreslona w SST_SR.
Pytanie nr 55. OPZ w kilku miejscach m6wi o wyposazeniu parking6w w urza^dzenia
zliczaja^ce oraz kamery nadzoru wizyjnego. Czy wyposazenie parking6w jest
przedmiotem zam6wienia - jezeli tak, to prosimy o wyspecyfikowanie listy
parking6w wraz z wymaganiami w zakresie ich wyposazenia.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze lista parking6w wraz z wymaganiami w tym
zakresie zawarte sa^wPFU dla etapu IV.
Pytanie nr 56. Dotyczy punktu 3.1 zala^cznika 7 do SIWZ: czy Zamawiaja^cy moze okreslic
swoje oczekiwania odnosnie do sprz^tu i oprogramowania system6w? Czy
jest to fizycznie ten sam sprz^t/oprogramowanie dla podsystem6w, czy tylko
te same typy sprz^tu/oprogramowania, tj. serwery Dell?
Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzany jest dostarczyc urza^dzenia spemiaj^ce wymagania
okreslone w Specyfikacji Technicznych (ST) oraz w konfiguracji zgodnej z
dokumentacja^. Konfiguracj? sprz^tu informatycznego wraz przypisaniem
funkcji dla poszczeg61nych serwer6w zawiera dokumentacja projektowa
zaiaczona do SIWZ - PBR/GDA/CS/Z1 dla Gdanska oraz PBR/GDY/CS/Z1
dla Gdyni.
Pytanie nr 57. Dotyczy punktu 3.1 zal^cznika 7 do SIWZ: czy celem zapewnienia
samodzielnego funkcjonowania podsystem6w jest wJasciwym, aby
podsystemy znajdowaty si^ na r6znych serwerach?
Odpowiedz: Wykonawca zobowia^zanyjest do wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie
z dokumentacja^ projektowa^ i wymaganiami SIWZ. Nalezy zainstalowac
podsystemy na r6znych serwerach zgodnie z wyjasnieniami do pytania 56.
Pytanie nr 58. Dotyczy punktu 3.1.11.5 zala^cznika 7 do SIWZ: czy Zamawiaja^cy moze
szerzej rozwina^c kwestie dotycza^ca^ skali i szczeg616w oczekiwanego modelu
skalibrowanego?
Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga dostarczenia skalibrowanego modelu dla ci^g6w
komunikacyjnych, skrzyzowan i w^zl6w obj^tych systemem wraz ze
skrzyzowaniami lub w^zlami bezposrednio poprzedzaja^cymi skrzyzowania
wla^czone do systemu. Wymagania dla modelu okreslono w p. 3.1.11. W
warstwie infrastruktury dla modelu mikrosymulacyjnego nalezy szczeg61owo
zamodelowac organizacj^ ruchu na skrzyzowaniach i w^zlach oraz odcinkach
mi^dzy skrzyzowaniami i w^zlami, wiernie odwzorowac zachowania
kierowc6w i warunki ruchu oraz przepustowosc na skrzyzowaniach, w^zlach i
odcinkach mi^dzyw^zlowych na podstawie pomiar6w ruchu opisanych w zal.
17 oraz przedstawic symulacj? w formie wizualizacji przemieszczaja^cych sie^
pojazd6w z zamodelowanej sieci (z wykorzystaniem dostarczonego
oprogramowania). Zamawiaj^cy wymaga skalibrowania modelu
z
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wykorzystaniem pomiar6w ruchu a po realizacji systemu z wykorzystaniem
danych z detektor6w. Nalezy uwzgl$dnic rejony generuj^ce i absorbuj^ce ruch
w obszarze obj^tym modelem.
Pytanie nr 59. Dotyczy punktu 3.2.2 zal^cznika 7 do SIWZ: czy Zamawiaj^cy preferujejakis
system operacyjny? Czy Windows Serverjest akceptowalny?
Odpowiedz: Zamawiajq,cy informuje, ze wyb6r wlasciwego dla realizacji projektu systemu
operacyjnego nalezy do wykonawcy.
Pytanie nr 60. Dotyczy punktu 4.3.8.1 zat^cznika 7 do SIWZ: czy klasa bt^du jest
wymagana dla wszystkich urza_dzen i czy oczekuje sie^ minimalnego zestawu
klas?
Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze klasa ble^du jest wymagana dla wszystkich
monitorowanych urza^dzen.
Pytanie nr 61. Dotyczy punktu 4.3.8.6 zala^cznika 7 do SIWZ: czy zamiast komunikacji
faksem moze byc uzyty e-mail?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie poczty elektronicznej ( e-mail) w celu
przekazywania komunikat6w alarmowych.
Pytanie nr 62. Czy w specyfikacji daje si? do zrozumienia, ze system informacji pasazerskiej
dla autobus6w ma r6wniez dostarczac informacje dotycz^ce obslugi autobusu,
czy tylko informacje na temat kursu autobusu zgodnie z rozkladem jazdy?
Zgodnie z nasza^ interpretacja^ specyfikacja daje do zrozumienia, ze system
powinien dostarczac informacje o zarza^dzaniu flota^ i urza^dzeniach planowania
trasy.
Odpowiedz:
Zamawiaja^cy wymaga aby system informacji pasazerskiej
dostarczal
informacje co najmniej dotycz^ce: parametr6w ruchu, pozycji, relacji
wzgl^dem rozkladu jazdy. System powinien umozliwiac w przyszlosci
uzupelnienie o informacje i polecenia stuza_ce do zarza^dzania flota^.
Pytanie nr 63. Punkt 11.3.1.2 stanowi, ze wykonawca odpowiada za zapewnienie umowy na
siec bezprzewodow^(GSM),jednakze, uzyskanie tego typu umowy w imieniu
wladz miastajest cze_sto niemozliwe. Czy Zamawiaja^cy moze wzia^c na siebie
odpowiedzialnosc za umowe^ na siec bezprzewodowq. i wszystkie umowy
dotyczajce komunikacji GSM?
Odpowiedz: Zamawiaja^cyniedokona zmianyzapisu SIWZwtymzakresie.
Pytanie nr 64. W etapie I - obszar Gdanska wymieniono do realizacji 10 skrzyzowan,
natomiast zal^czono dokumentacje^ dla 7 skrzyzowan. Czy Zamawiaj^cy
przekaze projekty budowlane oraz przedmiary na skrzyzowania:
Grunwaldzka- Abrahama, Grunwaldzka- Slowackiego, Grunwaldzka- Jaskowa
Dolina?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie dysponuje projektami oraz przedmiarami dla wymienionych
w pytaniu skrzyzowan. Sygnalizacje te nie podlegaja^ modernizacji.
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Zam6wienie obejmujejedynie dostosowanie/wymian^ sterownika sygnalizacji
oraz wl^czenie do systemu.
Pytanie nr 65. Pytanie do $ 4 ust. 1 projektu umowy:
W zwi^zku z przyj^ciem w ust.l sztywnych termin6w realizacji
poszczeg61nych zdan (etap6w) i brakiem mozliwosci przyj^cia sztywnej daty,
w jakiej b^dzie zawarta umowa z Zamawiaj^cym na wykonanie zadania,
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy wskazane w taki spos6b terminy
realizacji ulegnq. odpowiedniemu przesuni^ciu, w razie przedluzenia sie_
post$powania dotycza^cego przedmiotowego zam6wienia? Np. jezeli do
podpisania umowy z Zamawiaja^cym nie dojdzie w terminie miesi^ca po
terminie wyznaczonym na skladanie ofert?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze okres zwiazania ofertq. dla przedmiotowego
postejwwania zgodnie z zapisami SIWZ wynosi 90 dni i w tym okresie
zgodnie z ustawa_ Pzp zostanie podpisana umowa z wykonawca^ wybranym w
przetargu publicznym. Zamawiaja^cy nie przewiduje zmiany dat zakonczenia
poszczeg61nych etap6w realizacji przedmiotu zam6wienia oraz terminu
koncowego zakonczenia przedmiotu umowy.
Pytanie nr 66. Pytanie do g 11 ust. 8 projektu umowy:
Z uwagi na zastrzezenie w ust. 8 g 11 umowy prawa Zamawiajajcego do
odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawc^ umowy z podwykonawc3j
Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie kryteria b^da^ decydowaly o takiej
odmowie? Czy Zamawiaja^cy b^dzie uzasadnial swoja^ odmow^, co ma istotne
znaczenie zwlaszcza jezeli odmowa nie b$dzie miala wplywu na terminy
realizacji?
Odpowiedz: Zamawiaja^cy odm6wi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca^ w
uzasadnionych przypadkach, podaJQC uzasadnienie tej odmowy.
Pytanie nr 67. Pytanie do $ 10 ust. 26 projektu umowy:
Tresc g 10 ust. 26 projektu umowy stanowi, ze: ,,WYKONAWCA zapewni, w
imieniu Swoim i ZAMAWIAJA^CEGO, na okres od daty rozpocz$cia rob6t do
terminu odbioru ostatecznego przedmiotu zam6wienia lub do czasu usunie_cia
wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego - w zaleznosci od
tego, kt6ry termin p6zniej si^ konczy - polisy ubezpieczeniowe, obejniujajce:"
Odpowiedz:

Wnosimy o wykreslenie ww. zapisu.
Zamawiajajcy nie dokona wnioskowanej zmiany projektu umowy.

Pytanie nr 68._Zamawiaja^cy pisze:
,, 43) Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia
zapewni dwa pomieszczenia dla potrzeb ZAMAWIAJ4CEGO i NADZORlJ,
umozliwiajqce organizowanie spotkan koordynacyjnych dla 40 os6b,
wyposazone w st6l konferencyjny i odpowiedniq. ilosc krzesel, z dostqpnosciq
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do telefonu, faxu, komputera z lqczem internetowym i oprogramowaniem do
edycji ... "
Prosimy o wyjasnienie czy chodzi o 2 pomieszczenia o moga_cych pomiescic 40
os6b kazde czy o 2 pomieszczenia mog^ce pomiescic 40 os6b l^cznie?
Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze z uwagi na prace^ dw6ch odr^bnych zespol6w
Nadzoru Zamawiaja^cego, tj. jednego zespolu dla obszaru Gdanska i Sopotu,
drugiego dla obszaru Gdyni, wykonawca zobowi^zany jest zapewnic dwa
pomieszczenia dla potrzeb Zamawiaj^cego, w tym jednego pomieszczenia
mog^cego pomiescic 40 os6b l^cznie dla przeprowadzania wsp61nych narad
koordynacyjnych. Zamawiaja^cy dopuszcza by drugie pomieszczenie pomiescilo
20 os6b.

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