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

Pytanie nr 1. W nawiazaniu do post$powania przetargowego na ,,Zintegrowany System Zarza_dzania
Ruchem TRISTAR" oraz terminu skladania ofert wyznaczonego na 21.09.2011r.,
zwracamy si? z uprzejma^ prosba^ o przedluzenie terminu skIadania ofert o 60 dni, tj. do
dnia 21.11.201 lr. Nasz wniosek o wydluzenie terminu sktadania ofert wynika z faktu,
iz doktadna analiza postawionych wymagari, a takze przygotowanie rzetelnej oferty na
tak duzy projekt, w tak kr6tkim czasie nie jest mozliwa. Chcielibysmy dodatkowo
podkreslic, ze punkt 18.8. SIWZ stanowi: ,, W wyniku nieuwzgl^dnienia okolicznosci,
kt6re moga^wpryna^c na cen$ zam6wienia Wykonawca ponosic b^dzie skutki bt^d6w w
ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczeg6towe zapoznanie sie^ z
przedmiotem zam6wienia, a takze sprawdzenie warunk6w wykonania zam6wienia i
skalkulowania ceny oferty z nalezyta starannoscia^".
Proponowane przez nas przedluzenie terminu o dodatkowe 60 dni umozliwi zapoznanie
si? z dokumentacja^ oraz rzetelna^ kalkulacj? ceny, kt6rej Zamawiaj^cy oczekuje od
Wykonawc6w.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wyraza zgode^ na przedluzenie terminu skladania ofert o 14 dni
kalendarzowych tj. do dnia05.10.201 lr.

Pytanie nr 2: Na podstawie art.38 ust.l ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zam6wieri publicznych
( Dz. U. z 2007r nr 223 poz.l655 z p6zn. Zm.) zwracam sie. z wnioskiem o wyjasnienie
nast$puja_cych postanowien Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia ( SIWZ):
Zgodnie z punktem 3.1 SIWZ, przedmiot zam6wienia wynika z: Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego, dokumentacji projektowej b^da^cej skIadnikiem PFU,
STWiORB oraz dyspozycji wymienionych punkt6w SIWZ. Z uwagi na bardzo
obszerny charakter wspomnianej dokumentacji projektowej, z kt6ra^wykonawca winien
si$ zapoznac i nieproporcjonalnie kr6tkiego czasu na przygotowanie oferty, zwracamy
si? z prosba^ o udost^pnienie przedmiar6w (czy slepych kosztorys6w) w formie
edytowalnych plik6w wraz z zestawieniami zbiorczymi. Pozwoli to wykonawcom na
precyzyjne ustalenie zakresu prac
wynikaja^cych z dokumentacji projektowej, kt6rej w czasie na przygotowanie oferty nie
spos6b szczeg61owo przeanalizowac. Zata^czone przedmiary w formie plik6w PDF sâ
pomocne, ale w tak kr6tkim czasie na przygotowanie oferty wymagaja^ re_cznego
zliczania ilosci poszczeg61nych element6w do dostarczenia/wykonania w ramach
projektu.
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie dysponuje a zatem nie udost^pni przedmiar6w w formie
edytowalnych plik6w wraz z zestawieniem zbiorczym. Jednoczesnie Zamawiaj^cy
przypomina, ze przedmiar rob6t zgodnie z postanowieniami punktu 18.6 SIWZ,
dol^czony do niniejszej SIWZ jako zalqcznik nr 16 jest wyta^cznie dokumentem
informacyjnym, z kt6rego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiq,zku.
Za ustalenie zakresu prac projektowych, dostaw urza^dzen oraz ilosci rob6t oraz
pozostafych ustug i innych swiadczen oraz sposobu przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczahowego odpowiada wy^cznie wykonawca.
Wykonawca moze zatem samodzielnie dokonywac zmian w przedmiarach rob6t, gdyz
sam ustala jednostki przedmiarowe i ich ilosc. Cena oferty stanowic b$dzie sume^ cen
prac projektowych, nadzoru autorskiego, rob6t budowlanych wraz z dostawa^ urzajizen i
cze_sci zamiennych, oprogramowania i mebli, przeprowadzonych szkolen, wykonanych
badari, pomiar6w i regulacji dzialania systemu oraz innych pozycji wymienionych w
zata^czonej tabeli element6w stanowiajcej zahjcznik la, lb, lc i ld do formularza
oferty z uwzgl$dnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 do Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.

Pytanie nr3: Z uwagi na obszernosc dokumentacji projektowej, a dodatkowo na dzien 24.08 brak
mozliwosci pobrania dokumentacji dla Gdariska i Gdynia (mimo pisemnej prosby
wykonawcy na ten dzieri nie zaktualizowano uszkodzonych plik6w .zip na stronie
internetowej Zamawiaja^cego), prosimy bardzo o potwierdzenie, ze wymagania
techniczne dla wszystkich wymaganych do dostarczenia komponent6w wymienione w
dokumentach STWiORB dla etap6w I, II i III sâ  w pelni sp6jne z wymaganiami
wynikaja_cymi z projekt6w budowlanych i branzowych b^da_cych zata^cznikami do PFU.
Dokumentacja projektowa dol^czona do PFU obejmuje tysia^ce stron tekstu i rysunku i
w tak kr6tkim czasie na przygotowanie oferty wykonawca nie jest w stanie sprawdzic
czy przypadkiem wymagania techniczne w dokumentach STWiORB moga^ sie^ r6znic z
trescia^ pozostalej dokumentacji projektowej. Bardzo prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, ze komponenty rozwi^zania dostarczone przez wykonawc^ o ile sâ
zgodne z dokumentacj^_ STWiORB to sâ  r6wniez zgodne z catosciq_ dokumentacji
projektowej. Dla etapu IV, prosimy o potwierdzenie, ze komponenty dostarczone przez
wykonawcej maja^byc zgodne z wymaganiami dokument6w STWiORB dla etap6w I, II
iIII .

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze skompresowane pliki Gdansk.zip, Sopot.zip,
Gdynia.zip zamieszczone na stronie internetowej sq. poprawne. Pliki te zawieraj^ cala^
dokumentacj^ projektowa^dla kazdego miasta i ztego powodu ich obj^tosc wynosi ok. 5
GB. W celu poprawnego rozpakowania pliki te muszq_ byc sci^gniete w calosci.
Przerwanie transmisji i zapisanie na dysku odbiorcy pliku niekompletnego
uniemozliwia rozpakowanie danych.W przypadku trudnosci w sciajmi^ciu duzycli
plik6w nalezy rozwina^c list$ plik6w (folder6w) przyciskiem " + " na ekranie i sci^gna^c
kolejno mniejsze pliki.
Zamawiaja_cy potwierdza, ze wymagania techniczne dla wszystkich wymaganych do
dostarczenia urza^dzeh i oprogramowari informatycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznej i Odbioru Rob6t dla etap6w I, II i III sa_ w pemi sp6jne z wymaganiami
wynikaj^cymi z projekt6w budowlanych i branzowych b^d^cych zala^cznikami do PFU.
Zamawiaja^cy jednoczesnie potwierdza, ze dla etapu IV przedmiotu zam6wienia
dostarczone komponenty przez wykonawc^ maja^ byc zgodne z wymaganiami
STWiORB dla etap6w I, II, III.
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Pytanie nr 4: Z uwagi na bardzo obszerny charakter wspomnianej dokumentacji projektowej, z kt6ra
wykonawca powinien siê  zapoznac i nieproporcjonalnie kr6tkiego czasu na
przygotowanie oferty, kt6ry w praktyce uniemozliwia przygotowanie rzetelnej oferty,
zwracamy si$ z prosbq. o urealnienie terminu skIadania ofert. Wykonawca powinien
zapoznac si$ z licza^cq.tysia^ce stron i rysunk6w dokumentacjaj dodatkowo wskazuje si$
na koniecznosc przeprowadzenia wizji lokalnych (system obejmuje grubo ponad 100
skrzyzowan). Z uwagi na powyzsze zwracamy si? z prosba^ o przesuni^cie terminu
skladania ofert na dzien 20.11.201 lr.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 5: Czy w zwia^zku z faktem, ze planowana inwestycja jest realizowana ze srodk6w
budzet6w gmin oraz jest zwiajzana z umieszczeniem urza^dzeri zwia^zanych
z potrzebami zarza_dzania drogami, Wykonawca b^dzie zwolniony z ponoszenia oplat z
tytulu zaj^cia pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urzaxlzen infrastruktury
drogowej?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca nie b^dzie ponosil optat z tytutu czasowego
zajfcia pasa drogowego dla wykonania przedmiotu zam6wienia jak r6wniez optat z
tytulu umieszczenia urz%dzen w pasie drogowym.

Pytanie nr 6: Planowana inwestycja b^dzie realizowana w znacza^cym zakresie w terenach, na kt6rych
istnieja^lub b$da^realizowane nowe nawierzchnie obj^te wieloletnia^gwarancja^. Kto i na
jakich zasadach przejmie warunki gwarancji udzielonych przez innych wykonawc6w?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w przypadku realizacji niniejszej inwestycji na terenach
obj$tych gwarancjq. udzielona^ przez innych wykonawc6w, wykonawca projektu
TRISTAR zobowia^zany be^dzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie
odtworzenia nawierzchni oraz przebudowy infrastruktury wynikaja^cej z koniecznosci
usuwania kolizji. W przypadku gdy w przyszlosci inni wykonawcy b$da^ realizowali
zadania inwestycyjne koliduja^ce z wykonanymi robotami, na kt6re gwarancji udzielil
wykonawca projektu TRISTAR, b^da^ zobowiajzani do uzyskania zgody na
wykonywanie rob6t od wykonawcy projektu TRISTAR i udzielq. gwarancji na te
roboty lub b^da^ zlecali roboty wykonawcy projektu TRISTAR.

Pytanie nr 7: Czy w swietle kr6tkiego terminu realizacji I etapu (30.05.2012r.) Zamawiaja^cy moze
okreslic, kiedy b^dzie dost^pna infrastruktura z zadan 3.10 i 3.11, o kt6rych mowa w
SIWZ punkt 3.9. podpunkt l)g), a kt6rajest niezbe_dna dla zamkni^cia etapu 1?

Odpowiedz: Zamawiaja_cy informuje, ze infrastruktura realizowana przez Gmin? Miasta Gdanska w
cia^gu A1. Wojska Polskiego i A1. Grunwaldzkiej w Gdansku, okreslona w punkcie 3.9.
podpunkcie l)g) SIWZ, zostanie zakonczona do 30.09.201 lr.

I. Jednoczesnie Zamawiaja^cy modyfikuje tresc zaIqcznika nr 9b do SIWZ tj. Programu
funkcjonalno - uzytkowego dla etapu IV. W Czqsci opisowej, w pkt. 1 Og6lny opis przedmiotu
zam6wienia na stronie 4, w wykazie element6w wchodza^cych w zakres projektu pn.: :Wdrozenie
Zintegrowanego Systemu Zarza^dzania Ruchem TRISTAR w Gdansku, Gdyni i Sopocie - etap
IV" wykresla si^ zdanie:
,,przebudowa sygnalizacji swietlnych w celu dostosowania do funkcjonowania w systemie na 44
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z zastosowaniem priorytet6w dla pojazd6w transportu
zbiorowego", w miejsce kt6rego wpisuje si? nowe w brzmieniu:
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,,przebudowa sygnalizacji swietlnych w ceIu dostosowania do funkcjonowania w systemie na
21 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z zastosowaniem priorytet6w dla pojazd6w
transportu zbiorowego".

II. Jednoczesnie Zamawiaja^cy informuje, ze zamieszcza si$ na stronie internetowej w
uzupelnieniu decyzj$ Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Gdyni
nr UKZ.4125.179.2011.AL z dnia291ipca2011r. w sprawie uzgodnienia
przebiegu projektowanej kanalizacji teletechnicznej systemu TRISTAR Miasta Gdyni.

Zamawiaj^cy:
- przedluza termin skladania oferty oraz wniesienia wadium do dnia 05.10.2011r do godz. 10:00
- ustaIa nowy termin otwarcia ofert na dzien 05.10.2011r. godz. 12:00
- miejsce otwarcia ofert - pok. 105

Miejsce skladania ofert pozostaje bez zmian.

Prosz? o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu (w dniu otrzymania) na numer
Wydziahi Inwestycji 58-66-88-302.

Niniejsze pismo stanowi integralnij czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia

k/o:
UIa/a
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