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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 69. Wst$pna analiza dokumentacji projektowej wskazuje na bardzo duza^ liczbe^
p^tli indukcyjnych do wykonania na poszczeg61nych skrzyzowaniach,
zdecydowanie odbiegaja^ od typowej liczby p^tli per skrzyzowanie w
podobnych systemach instalowanych na swiecie. Prosimy o potwierdzenie
poprawnosci dokumentacji projektowej w tym zakresie i ewentualne
wskazanie dokladnej liczby petli i ich rodzaj6wjaka^nalezy w ramach projektu
zainstalowac.

Odpowiedz: Wykonawca zobowia^zany jest wykonac przedmiot zam6wienia zgodnie z
SIWZ i zal^czon^dokumentacjq,.

Pytanie nr 70. Czy w ramach projektu mozna/nalezy wykorzystac istniej^ce pe_tle
indukcyjne? Jesli tak prosimy o informacj? o ich ilosci, lokalizacjach i typach.
Prosimy r6wniez o potwierdzenie, ze dokumentacja projektowa nie zawiera
istnieja_cych pe_tli (na rysunkach technicznych poszczeg61nych skrzyzowan).

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca moze wykorzystac istnieja^ce p^tle
indukcyjne. Zamawiaja^cy nie udost^pni informacji o ich ilosciach,
lokalizacjach i ich typach. Zamawiaj^cy informuje r6wniez, ze zala^czona
dokumentacja nie zawiera istniej^cych p^tli indukcyjnych.

Pytanie nr 71. Dotyczy 3.7 4 u) SIWZ. Prosimy o informacje o szczeg61ach technicznych
urzajdzefVsystem6w firmy GMV (interfejsy, modele, liczby sztuk). Zwracamy
r6wniez uwage^ ze zapewnienie ci^glosci pracy obecnego systemu
dostarczonego przez firme_ GMV wymaga jej czynnego udzialu i zgody na
integracje i przekazania informacji o interfejsach. Bardzo prosimy
sformulowanie wymagan technicznych w spos6b zgodny z zasadami
zachowania uczciwej konkurencji rynkowej. Proponujemy by Zamawiaj^cy
zadeklarowal, ze firma GMV dostarczy wszelkich niezb^dnych informacji
technicznych niezbe_dnych do dokonania integracji z systemem i
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przeniesieniaAvymiany jego komponent6w w przypadku wymogu ci^glosci
operacji.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze nie wymaga integracji dostarczanego systemu z
istnieja^cym systemem nadzoru ruchu pojazd6w transportu zbiorowego.
Zamawiaja^cy r6wniez nie wymaga wykorzystania ani wtqczenia do
dostarczanego systemu istniejqcych urza^dzen. Wykonawca moze wykorzystac
istniej^cy system lecz musi w6wczas uzyskac zgodej Zarzaxtey tego systemu i
uzyskacwarunkijego wykorzystania.

Pytanie nr 72. Czy Zamawiaj^cy ma swiadomosc, ze zapis w PFU ,,Program funkcjonalno -
uzytkowy dla Zintegrowanego Systemu Zarza^dzania Ruchem TRISTAR w
Gdansku, Gdyni i Sopocie obejmuj^cy IV etap realizacji rob6t" znajduj^cego
sie^ w zal^czniku Z9b - punkt: 4.1.3 System nadzoru wizyjnego.

Jest uzupelniajqcym narz$dziem dostarczajqcym operatorom informacje o sytuacji
ruchowej w sieci drogowej aglomeracji. Kamery wysokiej rozdzielczosci wyposazone
w zdalne sterowanie polozeniem i zblizeniem planu bq_dq sluzyc operatorom do
wizualnej oceny sytuacji w sieci drogowej. Kamery zostanq zainstalowane w
newralgicznych punktach aglomeracji. Zastosowane bqdq kamery cyfrowe z cyfrowq
transmisjq nieskompresowanego obrazu do odpowiednich centr6w sterowania.

Wymaganie tak zdefiniowane powoduje koniecznosc zastosowania kamer i
sprz^tu transmisyjnego stosowanego w studiach telewizyjnych. Ucyfrowiony
sygnal telewizyjny dla standardowej rozdzielczosci w standardzie PAL - SD
(obraz taki ma wymiary 720 x 576 punkt6w) to 27Mb czystego strumienia
wideo plus narzuty dodatkowe na tworzenie ramek Ethernetowych. Dla
sygnalu wysokiej rozdzielczosci HD 720p to 1280><720 pikseli a HD 1080i /
1080pto 1920xl080pikseli.
Dla sygnalu PAL nieskompresowanego wymagana przeplywnosc wynosi
270 Mbits/sec! (oczywiscie bez narzutu wymaganego przez ramki
Ethernetowi.
Taki nieskompresowany sygnal stosuje si? jedynie w trakcie produkcji
wysokiej jakosci material6w studyjnych przeznaczonych do dalszej edycji . . .
Obrazy HD i SD dystrybuuje si^ wylqcznie w postaci skompresowanej.
Typowa przeplywnosc wymagana dla przekazywania komercyjnego sygnalu
telewizji HD nie przekracza 6Mbit6w/sekund^
W systemach cyfrowych CCTV najcz^sciej sama kamera kompresuje sygnal i
wysyla go zawsze w postaci skompresowanej. Dobiera sie_ metode^ kompresji
(JPEG, Wavelet, M-JPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264) jak i jej parametry do
tego, co chcemy obserwowac i rejestrowac.
Dlatego tez zapis w PFU moze spowodowac bardzo wysokie i nieuzasadnione
przeznaczeniem urzajizen koszty budowy systemu (koniecznosc stosowania
rozwi^zafi przeznaczonych dla najwyzszej klasy studi6w telewizyjnych).
Ponadto spowoduje koniecznosc przewymiarowania sieci swiatlowodowej
oraz zarezerwowania oddzielnych wl6kien dla kazdej kamery!!!.
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Dlatego tez proponujemy zmiane^ zapisu przez wskazanie oczekiwanej jakosci
obrazu w centrum monitorowania bez zabraniania stosowania kompresji.
Wykonawca powinien sam wybrac takie rozwiajzanie, kt6re spelni kryteria
jakosci obrazu w centrum monitorowania.

Odpowiedz : Zamawiaja^cy wyjasnia, ze okreslenie ,,kamera wysokiej rozdzielczosci"
wyste_pujace w PFU zostalo sprecyzowane w zala^czonych Specyfikacjach
Technicznych STWIORB/SST-PNW w p. 2.6.1 ,,Rozdzielczosc pozioma nie
mniejsza niz 540 TVL ( PAL)". Jest to standardowa rozdzielczosc kamer
wizyjnych uzasadniaja^ca zastosowanie bezstratnej metody przesylu informacji
za posrednictwem standardowych la^czy swiatlowodowych.
Zamawiaj^cy nie zmieni zapis6w SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 73. Specyfikacja Techniczna, punkt 3.1.11.5 - Prosimy o potwierdzenie, ze klient
b^dzie odpowiedzialny za dostarczenie danych pomiarowych do stworzenia
mikrosymulacji ruchu?

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowia^zany, zgodnie z trescia^ pkt.3.1.11.5 Specyfikacji
Technicznej Systemu Zarz^dzania Ruchem (Zat. nr 7 do SIWZ), do dostarczenia
oprogramowania do mikrosymulacji ruchu wraz ze skalibrowanym modelem
sieci drogowej wykonanym na podstawie przeprowadzonych przez siebie
pomiar6w.

Pytanie nr 74. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I ,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.65
Slowackiego-Chrzanowskiego.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zala^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego .
W zwia^zku z tym prosimy o podanie nast^pujq_cych informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?
- czy Zamawiaj^cy jest w posiadaniu i udostej3ni dokumentacje^ techniczna^
/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza_dzenia/infrastruktura jest lub be/dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj? zala^cznika ld.

Odpowiedz: Wykonawca zobowia_zany jest wykonac przedmiot zam6wienia zgodnie ze
Specyfikacjq. Techniczna^ i SIWZ wraz z zal^cznikiem nr 9a do SIWZ tj.
Programem Funkcjonalno -Uzytkowym dla etap6w I, II i III pkt. 3.3 Zakres
budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych, str. 19.
Zamawiaja^cy informuje, ze sygnalizacja swietlna na wymienionym
skrzyzowaniu zostala wybudowana/przebudowa w innym zadaniu. Wykonawca
zobowiajzany jest jedynie do wla^czenia tego skrzyzowania do systemu
sterowania.
Zamawiaja^cy nie dysponuje a zatem nie udostejpni dokumentacji sygnalizacji
swietlnej.
Prace nalezy wykonac w etapie III.
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Zamawiaj^cy nie zmodyfikuje zala^cznika nr ld, koszty prac nalezy uja^c w
pozycji II. 21 - Inne koszty w tabeli element6w zala^cznik ld.

Pytanie nr 75. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.66
Slowackiego-Rejmonta.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zal^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu
budowlanego. W zwia^zku z tym prosimy o podanie nast$pujq.cych
informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?
- czy Zamawiaja^cy jest w posiadaniu i udost$pni dokumentacj$ techniczna^
/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?

- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj^ zala^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak napytanienr74.

Pytanie nr 76. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.67
Slowackiego-Srebniki.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zaI^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiajzku z tym prosimy o podanie nast$puj^cych informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

- czy Zamawiaj^cy jest w posiadaniu i udost^pni dokumnetacje^ techniczna^
/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?

- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub be^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj? zala^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjaknapytanienr 74.

Pytanie nr 77. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.67a
Slowackiego-Trawki.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zai^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwia^zku z tym prosimy o podanie nast$puja^cych informacji:
-jaki zakres pracjest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaja^cy jest w posiadaniu i udostejmi dokumentacj^
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
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- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacje^ zaia^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 78. W zaIa^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.67a
Stowackiego-Trawki.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zala^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiajzku z tym prosimy o podanie nast$puj^cych informacji:
- jaki zakres pracjest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaja^cy jest w posiadaniu i udost$pni dokumentacj$
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj^ zal^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 79. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.30 Nowa
Kosciuszki-Legion6w.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zal^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiajzku z tym prosimy o podanie nast^puja^cych informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaja^cy jest w posiadaniu i udostej3ni dokumentacj?
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj? zala^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 80. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S6.29 Kosciuszki
- Hynka.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zala^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiajzku z tym prosimy o podanie nastej3uja^cych informacji:
-jaki zakres pracjest do wykonania na tym skrzyzowaniu?
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- czy Zamawiaj^cy jest w posiadaniu i udostejpni dokumentacj?
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub be^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj? zatacznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 81. W zal^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S7.20
Sucharskiego - Elbla^ska.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zal^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiajzku z tym prosimy o podanie nastejxrj^cych informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaj^cy jest w posiadaniu i udostejmi dokumentacj^
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urzajdzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj? zal^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 82. W zal^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S7.28
Sucharskiego - Wosia Budzysza.
Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zal^czniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwia^zku z tym prosimy o podanie nastej3uj^cych informacji:
- jaki zakres pracjest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaja^cy jest w posiadaniu i udostejpni dokumentacj$
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub be_dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu?
- prosimy o odpowiednia_modyfikacj? zala^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 83. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I ,
II i III w punkcie 3.3 Zakres budowy lub przebudowy sygnalizacji swietlnych w
tabeli III jest wymienione w obszarze Gdanska skrzyzowanie S7.30
Sucharskiego - Ku Ujsciu.
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Jednoczesnie to skrzyzowanie nie jest wymienione w zalajczniku ld do
formularza oferty a takze dla tego skrzyzowania nie ma projektu budowlanego.
W zwiqzku z tym prosimy o podanie nastejmja^cych informacji:
- jaki zakres prac jest do wykonania na tym skrzyzowaniu?

czy Zamawiaja_cy jest w posiadaniu i udoste_pni dokumentacj^
techniczna/projekt wykonawczy dla tego skrzyzowania?
- wjakim etapie nalezy wykonac prace dla tego skrzyzowania?
- jakie urza^dzenia/infrastruktura jest lub b^dzie zainstalowana na tym
skrzyzowaniu.
- prosimy o odpowiednia^modyfikacj^ zala^cznika ld.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 74.

Pytanie nr 84. Dotyczy: sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. 10 Lutego i ul.
Wladyslawa IV w Gdyni.
Na skrzyzowaniu znajduje siê  sterownik obsluguja^cy sygnalizacj$ na dw6ch
skrzyzowaniach.
Po wymianie sterownika na skrzyzowaniu ul. 10 Lutego z ul. Wladyslawa IV i
zmianie napie^cia zasilania sygnalizator6w na 42 V, sygnalizacja na
skrzyzowaniu ul. Wladyslawa IV- Armii Krajowej nie b$dzie dzialala. Zakres
prac zwiajzany z wprowadzeniem systemu TRISTAR nie obejmuje prac
zwi^zanych z modernizacja^ sygnalizacji na skrzyzowaniu ul. Wladyslawa IV-
Armii Krajowej. Wobec powyzszego prosz? oodpowiedz na pytanie: czy w
kosztach nalezy uwzgl^dnic prace niezb^dne do utrzymania w sprawnosci
technicznej sygnalizacji naskrzyzowaniu ul. Wladyslawa IV z ul. Armii
Krajowej?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w kosztach nalezy uwzgl^dnic prace niezb^dne do
utrzymania sprawnosci technicznej sygnalizacji na skrzyzowaniu ul.
Wladyslawa IV z ul. Armii Krajowej. Nalezy zastosowac sterownik oraz
sygnalizatory o napiqciu 230 V.

Pytanie nr 85. Dotyczy: maszt6w wysokich sygnalizacji swietlnej, wskazanych do
montowania na ciaj*ach ulic w Gdyni.
Maszty wysokie sygnalizacji swietlnej (konstrukcji typu A, B, C) nie spelniajq.
warunku zapewnienia skrajni pionowej na cia^gach ulicznych, na kt6rych
znajduje si$ siec trakcji trolejbusowej. Zgodnie z zapisem znajdujajiym si? na
rysunkach zawieraja^cych schematy maszt6w, wszelkie zmiany dotycz^ce
przedstawianych konstrukcji (w tym zmiany wysokosci maszt6w) nalezy
uzgodnic z Projektantem. Czy w zwiajzku z powyzszym kazdy maszt wysoki
o podwyzszonej wysokosci, przewidziany do niontazu na powyzszych ciqgach,
b$dzie wymagal uzgodnienia z Projektantem?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wszystkie zmiany dotycza^ce konstrukcji w tym
wysokosc maszt6w nalezy uzgodnic z projektantem.

Pytanie nr 86. Dotyczy: maszt6w wysokich sygnalizacji swietlnej na terenie m. Gdyni.
Czy w celu ujednolicenia wyglajiu maszt6w wysokich w miescie, Zamawiaja^cy
dopuszcza zastosowanie innych konstrukcji niz przedstawione w opracowaniu
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TRISTAR (np. takich, jakie sq. zamontowane na osygnalizowanych
skrzyzowaniach W^zla Sw. Maksymiliana)?

Odpowiedz: Wykonawca zobowia_zany jest do zastosowania konstrukcji zgodnie z
dokumentacj^projektowaJ Specyfikacjami Technicznymi. Zastosowanie innych
niz w projekcie konstrukcji, spelniaja_cych wymagania dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznych, b^dzie wymagaio akceptacji
Zamawiaja^cego i Nadzoru.

Pytanie nr 87. Dotyczy: sygnalizator6w dla sygnalizacji swietlnej.
Zgodnie z SST "Modernizacja sygnalizacji swietlnych", sygnalizatory ze
zr6dlem swiatla LED maja^ podlegac minimum 5 letniej gwarancji. Czy
powyzszy zapis dotyczy r6wniez sygnalizator6w, kt6re aktualnie zamontowane
sa^na skrzyzowaniach i nie bejd^wymieniane?

Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzany jest udzielic gwarancji wyl^cznie na te elementy
sygnalizator6w, kt6re podlegaja^ przebudowie lub wymianie. Zamawiaja_cy
przypomina, ze Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia gwarancji na
wykonany przez siebie przedmiot zam6wienia z podzialem na odr^bne okresy,
r6zne dla poszczeg61nych etap6w. Bieg gwarancji rozpocznie si? dla kazdego z
etap6w odr^bnie od dnia odbioru koncowego poszczeg61nego etapu, a zakonczy
si? wsp61nie dla wszystkich etap6w tj. 36 miesi^cy od dnia odbioru
ostatecznego.

Pytanie nr 88. Dotyczy: skrzyzowan, na kt6rych przewidziano jedynie dostosowanie lub
wymiane_ sterownika sygnalizacji i wl^czenie do systemu.
Aktualnie na skrzyzowaniach wymienianych w poz. 1.13 TABELI
ELEMENTOW DLA M. GDYNI (zal. nr lb do formularza oferty) znajduj^ si?
sygnalizatory ze zr6dlem swiatla LED o napi^ciu zasilania 230 V. Czy nalezyje
(oraz pozostaly osprz^t) r6wniez wymienic na sygnalizatory o napi^ciu 42 V?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w caiym obszarze obj^tym przedmiotem
zam6wienia nalezy zastosowac sygnalizatory o napiejciu nominalny 230V ze
sciemnianiem.

Pytanie nr 89. Dotyczy: ekran6w kontrastowych sygnalizacji swietlnej.
Zgodnie z zapisem pkt. 2.2. SST ,,Modernizacji sygnalizacji swietlnych", dla
sygnalizator6w podwieszanych na masztach wysokich nalezy zastosowac
owalne ekrany azurowe.
Czy obowiajzek ten dotyczy r6wniez sygnalizator6w, kt6re zamontowane sa^ na
skrzyzowaniach i nie b^dq_ wymieniane?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze ekrany kontrastowe w obr^bie danego
skrzyzowania nalezy ujednolicic. Oznacza to wymian? ekran6w kontrastowych
w sygnalizacjach kt6re nie b^da^wymieniane.

Pytanie nr 90. W zala^czniku 9a do SIWZ - Program Funkcjonalno -Uzytkowy dla etap6w I ,
II i III w punkcie 3.3 jest zapisane, ze ,,Dopuszcza sie_ na etapie projektu
wykonawczego zastosowanie innych niz peJle indukcyjne detektor6w pojazd6w,
po uzyskaniu aprobaty zamawiaja^cego". Prosimy o podanie, jakie kryteria musi
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spemiac detekcja pojazd6w zeby uzyskaIa aprobat? zamawiajqcego na etapie
projekt6w wykonawczych.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze wykonawca jest zobowia_zany 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 wykonawce^
system. Wykonawca moze zastosowac detektory w innej technologii niz p^tle
indukcyjne, odpowiednie dla dostarczonych rozwiajzan, w sytuacji gdy
wykonanie p^tli indukcyjnych w konkretnej lokalizacji moze nie zapewnic
wymaganych parametr6w, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiaja^cego.

Pytanie nr 91. Dotyczy: punktu 3.5. 6) SIWZ
Czy w ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac wszystkie pe_tle
indukcyjne uj$te w zala_czonych do SIWZ projektach budowlanych dla stacji
pomiaru ruchu w obr^bie skrzyzowan?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca na etapie opracowywania projekt6w
wykonawczych moze zmienic rozmieszczenie p^tli pomiarowych i moze ich nie
wykonac ale Zamawiaja_cy wymaga aby rodzaj detektor6w i rozmieszczenie
bezwzgl^dnie zapewnily spemienie wymagah dla stacji pomiarowych zawartych
w Specyfikacjach Technicznych i SIWZ. W przypadku dokonywania zmian
nalezy uzyskac aprobat^ Zamawiaja_cego i Nadzoru.

Pytanie nr 92. Dotyczy: punktu 3.5. 21) SIWZ
Zamawiaj^cy wymaga zeby projekty budowlane opracowywane dla zakresu
etapu IV, b^da^ce przedmiotem zam6wienia zostaIy wykonane co do wymog6w
jak dla dokumentacji dostarczonej przez Zamawiaja^cego.
Prosimy o sprecyzowanie jakich wymog6w dotyczy wymaganie a w
szczeg61nosci czy np. nalezy zaprojektowac i wykonac taki sam uklad p^tli
podw6jnych pomiarowych na skrzyzowaniach dla stacji pomiarowych jak dla
etapu I, II i III zawartych w zala^czonych do SIWZ projektach budowlanych.

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowiajzany zastosowac takie same rozwiajzania projcktowe,
materialy i urzajizenia jakie sa^ zawarte w dostarczonej dokumentacji
projektowej dla etap6w I, II i III. Nalezy zastosowac taki sam uklad pe_tli
pomiarowych dla stacji pomiar6w ruchu.

Pytanie nr 93. Dotyczy: punktu 3.7. 1) SIWZ
Zamawiaja_cy opisuje, ze roboty budowlane w Centrum Zarza^dzania i
Sterowania Ruchem w Gdansku Wykonawca moze rozpoczqc od dnia
01.02.2012.
Czy Zamawiaja_cy wydluzy czas realizacji prac w Centrum, jezeli w danym
terminie nie b^dzie w stanie przekazac placu budowy np. prace budowlane
op6znione?
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z brzmieniem $ 19 ust 2 punkt 2 projektu
umowy oraz zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiaj^cy informuje ze zgodnie z
zapisem SIWZ ust. 20.12 p 2) dopuszcza mozliwosc zmiany ustaleh zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy m. in. w zakresie terminu
zakonczenia realizacji rob6t i zgloszenia gotowosci do odbioru etapu I w
przypadku niemozliwosci rozpocz^cia rob6t w Centrum Zarzajizania i
Sterowania Ruchem w Gdansku od dnia 01.02.2012r i pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z winy Zamawiaja^cego.

Pytanie nr 94. Dotyczy: punktu 3.7. 4) u SIWZ
ZamawiaJ3_cy wymaga zapewnienia dzialania obecnego systemu nadzoru ruchu
pojazd6w transportu zbiorowego zainstalowanego w ZTM Gdansk. Prosimy o
przekazanie informacji, jaki to jest system (kto jest dostawcaJ oraz
udost^pnienie szczeg61owych informacji na temat zainstalowanego celem
oszacowania koszt6w integracji.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wymaga integracji dostarczanego systemu z istniejaxym
systemem nadzoru ruchu pojazd6w transportu zbiorowego. Zamawiaj^cy nie
wymaga wykorzystania ani wl^czenia do dostarczanego systemu istnieja^cych
urza^dzen. Wykonawca moze wykorzystac istniejqcy system lecz musi w6wczas
uzyskac zgod? Zarza_dcy tego systemu i uzyskac warunki jego wykorzystania.

Pytanie nr 95. Dotyczy: punktu 3.7. 6) SIWZ
Zamawiaj^cy wymaga obslugi przez wykonawc$ do konca etapu I Centrum
Zarz^dzania i Sterowania Ruchem w Gdansku oraz do konca etapu II Centrum
Zarzajdzania i Sterowania Ruchem w Gdyni. Prosimy o podanie, w jakich
godzinach i dniach ma byc prowadzona obsluga Centr6w. Prosimy o podanie
informacji, kiedy dokladnie ma si? rozpocza^c obsluga Centr6w?

Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzany jest w okresie do odbioru koncowego Etapu I
(w Gdansku) oraz Etapu II (w Gdyni) w trakcie uruchamiania systemu do
obslugi Centr6w Zarza^dzania i Sterowania Ruchem od poniedzialku do piaJku
w godzinach 7:00 - 15:00 w Gdansku i w godzinach 8:00 - 16:00 w Gdyni.
Wykonawca b^dzie zobowiajzany do obslugi Centrum w Gdansku od momentu
rozpocze_cia uruchamiania systemu sterowania dla pierwszego skrzyzowania w
Gdansku, natomiast dla Centrum w Gdyni od rozpocz^cia uruchamiania
systemu sterowania dla pierwszego skrzyzowania w Gdyni.

Pytanie nr 96. Dotyczy: punktu 3.7. 6) SIWZ
ZamawiaJ3_cy wymaga, po odbiorach etapu I i III, obecnosci personelu
Wykonawcy w Centrum Zarza^dzania i Sterowania Ruchem do momentu odbioru
koncowego w godzinach 7-ll i 14-18 w dni robocze. Z naszego doswiadczenia
taka ci^gla obecnosc jest nie potrzebna i powoduje niepotrzebne podniesienie
koszt6w zadania. W zwiajzku z tym proponujemy zmian? zapisu na nast$puj^cy:
Do momentu odbioru koncowego Wykonawca zapewni na kazde za^danie
Zamawiaj^cego obecnosci w godzinach 7-18 odpowiedniego personelu
Wykonawcy w Centrach Zarz^dzania i Sterowania Ruchem celem udzielenia
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konsultacji obsludze Centr6w oraz rozwia^zywania wszelkich problem6w
wyniklych podczas eksploatacji i wdrazania system6w.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie zmieni tresci zapis6w SIWZ w tym zakresie. Zgodnie z
zapisami SIWZ rozdzial 3 pkt 3.7 ppkt 6) wykonawca zobowi^zany jest w
okresie od odbioru koncowego odpowiednio I i II etapu do dnia odbioru
ostatecznego do zapewnienia we wszystkie dni robocze stalej obecnosci
kompetentnego przedstawiciela w kazdym Centrum w godzinach 7 - 11 oraz
14 - 18 w celu udzielania konsultacji obsludze centr6w oraz rozwi^zywania
wszelkich problem6w wyniklych podczas eksploatacji i wdrazania systemu.

Pytanie nr 97. Dotyczy: Zal^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarza^dzania Ruchem.
Na rys.l, 2 i 3 Zamawiaja_cy przedstawil strukture^ funkcjonalnq_ systemu Tristar
jako jeden wsp61ny system dla Gdanska, Gdyni i Sopotu. Jednoczesnie w
punkcie 3.2.3.4 napisane jest, ze system informacyjny szczebla nadrz^dnego
przeznaczony do zarza^dzania ruchem na terenie calej aglomeracji tr6jmiejskiej,
b^dzie zainstalowany w dw6ch obszarowych centrach zarza^dzania.

Prosimy o sprecyzowanie,jakie s^wymagania Zamawiaj^cego w tej kwestii:
a) czy oznacza to, ze w Gdansku i Gdyni ma byc ten sam system Zarz^dzania
ruchem z tym, ze np. system w Gdyni jest gl6wny a w Gdansku jest system
redundantny uruchamiany w momencie awarii systemu/serwera w Gdyni
b) lub czy oznacza to ze w Centrach w Gdansku i Gdyni b^da^ zainstalowane
osobne systemy zarza_dzaj^ce urzajizeniami i podsystemami zainstalowanymi w
obr^bie danego miasta. Systemy b^da^ od siebie wzajemnie niezalezne (nalezy
dostarczyc osobne licencje). Wymiana informacji pomi^dzy Centrami jest tylko
na poziomie przekazywania informacji dla Systemu Informacji Medialnej.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga, aby w Centrach w Gdansku i Gdyni byly
zainstalowane osobne systemy zarza^dzaja^ce urzajizeniami i podsystemami
podl^czonymi do danego Centrum zgodnie ze schematem zawartym w
dokumentacji projektowej ,,PBR/GDA/CS/Z1 Tom I Infrastruktura
Informatyczna IT" oraz ,,PBR/GDY/CS/Z1 Tom I Infrastruktura
Informatyczna IT".
Wymagania dotycza^ce dostarczonych licencji zawarto w zala^czniku nr 21 do
SIWZ.

Pytanie nr 98. Dotyczy: Zal^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarzajizania Ruchem.
Na rys.l, 2 i 3 Zamawiajajcy przedstawil struktur^ funkcjonalna^ systemu
Tristar,jakojeden wsp61ny system dla Gdanska, Gdyni i Sopotu. Jednoczesnie
w punkcie 3.2.3.5 napisanejest, ze w sklad systemu informatycznego wchodzq_
moduly wlasciwe dla system6w integrowanych przez centra zarzadzama
ruchem oraz moduly sluzqce do analiz, symulacji i gromadzenia danych.
Dodatkowo nalezy dostarczyc moduly zarzadzama systemem i infrastruktura^
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stuz^c^. do sterowania ruchem. Wszystkie moduly musza^ byc zainstalowane w
obu centrach w Gdyni i w Gdansku.
Prosimy o sprecyzowanie, jakie sq_wymagania Zamawiajaxego w tej kwestii:
a) czy oznacza to, ze wszystkie systemy i podsystemy b^dq_ wsp61ne dla calej
aglomeracji a jedynie b^dzie realizowana redundancja serwer6w pomi^dzy
Centrami Zarz^dzania.
b) lub, czy oznacza to ze w Centrach w Gdansku i Gdyni b^dq. zainstalowane
osobne systemy i podsystemy jak System Sterowania Ruchem Drogowym,
System Nadzoru Wizyjnego, System Informacji Parkingowej, System Pomiaru
Parametr6w Meteorologicznych itd. Kazdy z tych podsystem6w b^dzie petnil
funkcje tylko w obr^bie danego miasta - osobno Gdynia i osobno Gdansk z
Sopotem. Rozwi^zanie to wymaga oczywiscie osobnych licencji dla kazdego
Centrum.

Odpowiedz: Zamawiajaxy wymaga aby w Centrum w Gdansku i Gdyni byly zainstalowane
osobne systemy i podsystemy jak System Sterowania Ruchem Drogowym,
System Nadzoru Wizyjnego, System Informacji Parkingowej, System Pomiaru
Parametr6w Meteorologicznych itd. Kazdy z tych podsystem6w b$dzie pelnil
funkcje tylko w obr^bie danego miasta - osobno Gdynia i osobno Gdansk z
Sopotem. Wymagania dotycz^ce dostarczonych licencji zawarto w zal^czniku
nr21 doSIWZ.

Pytanie nr 99. Dotyczy: Zal^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarza^dzania Ruchem.
Czy opisana w punkcie 3.2.6. dodatkowa baza danych zrealizowana w
technologii hurtowni danych ma byc wsp61na dla systemu instalowanego
w Centrum Zarz^dzania Ruchem w Gdyni i Centrum Zarzajizania Ruchem w
Gdansku. Jezeli tak to w kt6rym Centrum ma byc fizycznie baza danych
zainstalowana.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w kazdym centrum ma byc zainstalowana
odr$bna instancja hurtowni danych zgodnie ze schematem zawartym w
dokumentacji projektowej ,,PBR/GDA/CS/Z1 Tom I Infrastruktura
Informatyczna IT" oraz ,,PBR/GDY/CS/Z1 Tom I Infrastruktura
Informatyczna IT".

Pytanie nr 100. Dotyczy: Zala^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarzajdzania Ruchem.
Czy opisana w punkcie 3.2.3.9. aplikacja integruja_ca ma byc wsp61na dla
systemu instalowanego w Centrum Zarza^dzania Ruchem w Gdyni i Centrum
Zarzajizania Ruchem w Gdansku. Jezeli tak, to w kt6rym Centrum ma byc
fizycznie aplikacja zainstalowana.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w kazdym Centrum nalezy zainstalowac odr^bna^
aplikacj? integruj%cq,.

Pytanie nr 101. Dotyczy: Zala^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarzajizania Ruchem.
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Maj^c na wzglejdzie calosc zapis6w zawartych w zal^czniku nr 7, czy intencja^
Zamawiaj^cego jest instalacja jednego wsp61nego Systemu Zarz^dzania
Ruchem Miejskim i Systemu Zarza^dzania Transportem Zbiorowym
obejmuj^cego System Informacji Medialnej dla calego Tr6jmiasta czy
instalacja osobnych System6w Zarzajizania Ruchem Miejskim i Systemu
Zarza^dzania Transportem Zbiorowym dla Gdyni oraz Gdanska z Sopotem
niezaleznych od siebie, a powia_zanych tylko wsp61nym Systemem i Informacji
Medialnej oraz Hurtownia^ Danych?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga aby dla kazdego Centrum byly zainstalowane odre_bne
systemy Zarzajdzania Ruchem Miejskim oraz Transportem Zbiorowym
powi^zane i wzajemnie potajczone wsp61nym Systemem Informacji
Medialnej oraz Hurtowniq. Danych -- zgodnie z dokumentacjq. projektowa^
,,PBR/GDA/CS/Z1 Tom I Infrastruktura Informatyczna IT" oraz
,,PBR/GDY/CS/Z1 - Tom I Infrastruktura Informatyczna IT"

Pytanie nr 102 Zal^cznik nr 4 do SIWZ, $ 2 UST. 2 PKT 5) - obowi^zek uzyskania zg6d
wlascicieli nieruchomosci.
Postanowienia $ 2 ust. 2 pkt 5) wzoru umowy nakladaja^ na Wykonawc$
obowia_zek uzyskania zgody wiascicieli nieruchomosci prywatnych (w
przypadku usytuowania urza_dzeh na takich nieruchomosciach) na
dysponowanie przez Zamawiaj^cego gruntem na cele budowlane oraz
przygotowania ewentualnych projekt6w um6w dzierzawy gruntu.

Prosimy o potwierdzenie ponizszego stanowiska Wykonawcy w zakresie
pojawiaj^cych si^ waj:pliwosci dot. ww. zapis6w:

1) czynnosci dot. uzyskania zgody wlascicieli nieruchomosci prywatnych
Wykonawca b^dzie wykonywal w imieniu i na rzecz Zamawiaja_cego

2) ewentualne koszty zwia^zane z uzyskaniem zgody wlascicieli
nieruchomosci prywatnych ponosi Zamawiaj^cy (czyn najmu/dzierzawy,
odplatna sluzebnosc etc.)

3) op6znienia w uzyskaniu zgody wlascicieli nieruchomosci prywatnych,
o ile nie leza^po stronie Wykonawcy, w spos6b odpowiedni wydluzajaJermin
realizacji zam6wienia oraz nie stanowia^ podstawy do naliczania kar
umownych.

Odpowiedz: Zapis dotyczy etapu IV przedmiotu zam6wienia, dla kt6rego wykonawca
zobowia^zany jest samodzielnie zaprojektowac i wykonac przedmiot
zam6wienia. Zamawiaja^cy oczekuje zaprojektowania ww. zakresu rob6t na
terenach, dla kt6rych posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla
etapu IV. Zamawiaj^cy potwierdza, ze tylko w wyjqtkowych przypadkach,
bezsprzecznej koniecznosci usytuowania urzq.dzen na terenach prywatnych,
wykonawca zobowiajzany b^dzie do uzyskania zgody wlasciciela
nieruchomosci i przygotowania projektu umowy dzierzawy gruntu. Umow^
zawieral be_dzie Zamawiaj^cy jak r6wniez ponosil koszty z ta^ umowa^
zwia^zane. Ze wzgl^du na to, ze to od wykonawcy zalezy wjakiej lokalizacji
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zostanie zaprojektowane usytuowanie urzadzen, op6znienia zwiazane z
uzyskaniem zgody wlascicieli nieruchomosci prywatnych nie stanowily b^da^
podstawy do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 103 :Pytanie do $ 1 ust. 9 projektu umowy:
1) w zwi^zku z obowia^zkiem Zamawiaj^cego wskazanym w ust. 9 g 1 projektu

Umowy - przekazania placu budowy, Wykonawca wnosi o wyjasnienie jak
nalezy ten obowi^zek rozumiec, skoro w kilku innych miejscach umowy, to
Wykonawca zobowiajzany jest do zapewnienia terenu budowy poprzez:
uzyskanie kompletu uzgodnien i wymaganych pozwolen niezbe_dnych do
zgloszeniu zamiaru wykonywania rob6t budowlanych ($ 2 ust. 2 pkt. 4),
uzyskania zgody wlascicieli nieruchomosci prywatnych (w przypadku
usytuowania urz^dzen na tych nieruchomosciach) na dysponowanie przez
Zamawiaja_cego gruntem na cele budowlane oraz przygotowania ewentualnych
projekt6w um6w dzierzawy gruntu ($ 2 ust. 2pkt. 5), przygotowania projekt6w
um6w zaj^cia nieruchomosci na cele budowlane, dla lokalizacji, dla kt6rych
Zamawiaj^cy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami ($ 2 ust. 2
pkt. 6), uzyskania w imieniu zamawiaj%cego pozwoleh na budowe^ ($ 2
ust. 2 pkt. 7), w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji realizowanej
infrastruktury z istnieja_ca_ zielenia^ uzyskania w imieniu Zamawiaja_cego
decyzji zezwalajajcych na wycink^ lub przesadzenie drzew itd. (g 2 ust. 2 pkt.
11).
Poprzez przerzucenie na Wykonawc? wszystkich tych obowiajzk6w, kt6rych
celem jest doprowadzenie do przekazania placu budowy to na Wykonawcy
spoczywa obowi^zek zapewnienia sobie terenu, na kt6rym b^dzie m6g}
realizowac prace; tymczasem przekazanie placu budowy jest podstawowym
obowiajzkiem zamawiaj%cego i istotna^ cech^. umowy o roboty budowlane, a do
takiej kategorii nalezy zaliczyc przedmiotowa^ umow^. W efekcie zabieg taki
pozostaje w sprzecznosci z istota^ umowy o roboty budowlane. Wykonawca
m6glby wykonywac takie obowia_zki, ale jego odpowiedzialnosc powinna byc
ograniczona do starannego dziatania (sporzajdzenia wniosk6w, dotrzymania
termin6w); nie moze jednak ponosic dalej idajcej odpowiedzialnosci tj. za
rezultaty takich dzialan, w tym np. za brak wydania w odpowiednim czasu
zezwolen i zg6d, jezeli jest to nast^pstwem okolicznosci, za kt6re nie ponosi
odpowiedzialnosci, albo nie uzyska zg6d wlascicieli nieruchomosci
prywatnych, na zezwolenie Zamawiajacemu dysponowanie nieruchomoscia^na
cele budowlane. Zatem obcia^zenie Wykonawcy takimi obowiajzkami powinno
byc pola^czone z wyraznym ograniczeniem odpowiedzialnosci za rezultaty tych
dzialan, jezeli zamierzony ich skutek nie zostanie osi^gni^ty pomimo
dolozenia nalezytej starannosci. Wiaze si$ to z koniecznosciq. przewidzenia w
umowie mozliwosci przesuni^cia terminu realizacji w takich przypadkach (g
19 ust. 1 pkt. 1) - dotyczyjedynie okolicznosci kt6rych Wykonawca nie m6gl
przewidziec w i w zakresie dotyczajcym rob6t budowlanych), czy ograniczenia
zakresu umownego, jezeli z przyczyn za kt6re Wykonawca nie ponosi
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odpowiedzialnosci, danego zakresu wykonac nie moze, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia za ten zakres.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jaka jest podstawa prawna obci^zenia
Wykonawcy obowiajzkami, ustawowo przypisanymi zamawiaja^cemu.
Jednoczesnie wykonawca wnosi o wprowadzenie postanowienia
ograniczajacego odpowiedzialnosc wykonawcy za nie dotrzymanie terminu
wykonania umowy, w razie przeszk6d w wykonaniu tych wlasnie
obowiajzk6w.

2) W ust. 9 g 1 Zamawiaj^cy zobowiajzuje si? do akceptacji dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawcy. Czy Zamawiaja^cy moze wyjasnic
jakie b^da^ kryteria oceny dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawc?, tj. jakim wymaganiom musi odpowiadac stworzona przez
wykonawc? dokumentacja aby wykonawca m6gl oczekiwac takiej akceptacji?

3) Wykonawca wskazuje, ze w zakresie jego obowiajzk6w polegaja^cych na
wyst^powaniu do jakichkolwiek instytucji, urz^d6w i innych jednostek i
samorza^d6w, z wnioskami o uzyskanie pozwoleri, zg6d i uzgodnien, brak jest
w umowie korelatu obowi^zku zamawiajaxego do udzielania odpowiedniego i
adekwatnego wsparcia Wykonawcy we wszystkich tych przypadkach gdzie
udzial Zamawiaj^cego, jako inwestora jest wskazany lub konieczny, np.
Wykonawca musi byc wyposazony w odpowiednie peInomocnictwa, czasem
dokumenty, kt6re musi od Zamawiaja_cego uzyskac, aby uzyskac wymagane
decyzje administracyjne. Wykonawca wnosi o wprowadzenie takiego
obowiajzku Zamawiajaxego.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie wprowadzi modyfikacji projektu umowy w proponowanym
zakresie ijednoczesnie wyjasnia, ze kwestie przekazania placu budowy zostaly
szczeg61owo okreslone w $ 5 projektu umowy. Przekazanie terenu budowy po
podpisaniu umowy odnosi si$ w spos6b oczywisty do teren6w pozostaj^cych
w dyspozycji Zamawiaja^cego z wyt^czeniem pas6w drogowych. Uzyskanie
zezwolenia na czasowe zaj^cie pasa drogowego staraniem wykonawcy
nast^puje na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych i jest zaj^ciem w
celu prowadzenia prac budowlanych obj^tych przedmiotem zam6wienia.
Zajmuja_cym pas drogowy w tym celujest wykonawca i to wykonawca okresla
we wniosku o zaj$cie pasa drogowego okres wnioskowanego zaj^cia, kt6ry nie
jest mozliwy do ustalenia przez Zamawiaja^cego we wlasnym zakresie.
Dokumentem upowazniaj^cym Wykonawc? do rozpocz^cia rob6tjest protok61
przekazania placu budowy, natomiast roboty wymagaja^ce czasowego zaj^cia
pasa drogowego moga_ byc przez wykonawcy rozpocz^te po uzyskaniu
stosownego zezwolenia w tym zakresie. Maja^c na uwadze specyfik^
przedmiotu zam6wienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj",
przebieg realizacji zadania inwestycyjnego uzalezniony b^dzie r6wniez od
inicjatywy samego wykonawcy. Wykonawca b^da^cy jednoczesnie
projektantem pelni r6wniez funkcj? nadzoru autorskiego , a wi^c zobowia_zany
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jest do wykonania opracowan projektowych w taki spos6b, by uzyskac dla
nich wszystkie niezb^dne uzgodnienia i zezwolenia.
Odpowiedz co do zakresu obowiqzk6w wykonawcy dotycz^cych zawierania
um6w dzierzawy odnosnie teren6w prywatnych ( b^d^cych wlasnoscia^ os6b
trzecich) jak na pytanie nr 102.
Zamawiaj^cy informuje, iz ocena zrealizowanej przez wykonawc^
dokumentacji projektowej b^dzie sie^ odbywala w oparciu o zgodnosc
zaprojektowanych rozwiazan z wymaganiami Zamawiaja_cego opisanymi w
PFU, Specyfikacjach Technicznych oraz dyspozycjach SIWZ.
Zamawiaj^cy wyjasnia, ze jako podmiot publiczno-prawny zobowi^zany jest
do scislej wsp61pracy z wykonawca^ w celu prawidlowego i terminowego
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiaja_cy udzieli niezwiocznie
wykonawcy stosownego peinomocnictwa, w przypadku zasadnego wystajMenia
wykonawcy o udzielenie takiego peinomocnictwa, w celu uzyskania przez
wykonawcy decyzji, do kt6rej uzyskania wykonawca jest zobowiajzany
zapisami podpisanej umowy. Maja^c na uwadze, ze przedmiot zam6wieniajest
projektem z dofmansowaniem ze srodk6w UE, nie zachodzi obawa
opieszalosci w dzialaniu Zamawiaja^cego.

Pytanie nr 104. Pytanie do g 1 ust. 16 projektu umowy:
W zwi^zku z obowiajzkiem Wykonawcy, wprowadzonym w ust. 16 $ 1 tj.
uzgodnienia sposobu realizacji rob6t z podmiotami b^d^cymi gwarantami na
wskazanych skrzyzowaniach, Wykonawca wnosi o wyjasnienie:
1) na czym takie uzgodnienie ma polegac oraz jakie roszczenia b^da^
Wykonawcy przyslugiwac, jezeli podmioty te b^d^ uchylac si^ od
dokonania takich uzgodnien z Wykonawcy?
2) Czy Zamawiaj^cy zapewnia w tym wzgl^dzie jakaJcolwiek wsp61prac^?
3) Czy podmioty te maja^ w ramach sowich obowiajzk6w gwarancyjnych
zobowia_zanie do dokonania takich uzgodnien tj. przekazania wykonawcy
rozs^dnych wskaz6wek, co do sposobu prowadzenia rob6t, kt6re, jak
rozumiemy, maj^utrzymac uprawnienia gwarancyjne zamawiaja_cego pomimo
ingerencji wykonawcy ale jednoczesnie nie b$da^ stanowily przeszk6d w
realizacjijego wlasnych rob6t?
Wykonawca nie moze brac na siebie odpowiedzialnosci za dokonanie takich
uzgodnien czy za skutki b^da^ce nast^pstwem ich braku, jezeli wskazane w tym
ustejne podmioty nie b^dq. zainteresowane udzieleniem takiego wsparcia czy
po prostu b^da^ od takich dzialan si? uchylac.

Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzany jest do uzgodnienia sposobu realizacji rob6t na
skrzyzowaniach obj$tych gwarancjami innych wykonawc6w oraz powiadomic
te podmioty o terminie i zakresie prowadzonych przez siebie prac.
Zamawiaj^cy nie widzi powodu, dla kt6rego firmy udzielaja_ce gwarancji
mialyby uchylac si? od dokonania przedmiotowych uzgodnien, a wobec tego
Zamawiaja^cy nie podziela przedstawionych w pytaniu obaw. Zamawiaj^cy
informuje, ze w tym zakresie wykonawcy nie przysluguja^ zadne roszczenia, a
ponad to na wykonany przez siebie zakres rob6t budowlanych na
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skrzyzowaniach objeJych juz gwarancja^ wykonawca zobowiajzany b^dzie do
udzielenia swojej gwarancji zgodnie z zawarta^ umowa_. Szczeg61owa
odpowiedz w tym zakresie jak na pytanie nr 6.

Pytanie nr 105. Pytanie do $ 4 ust. 3 i 6 projektu umowy:
W ocenie Wykonawcy istnieje niezgodnosc mi^dzy postanowieniami ust. 3 i
ust. 6 g 4 Umowy. Zgodnie z trescia^ ust. 3 na dzien zawarcia umowy
Wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc Zamawiaja^cemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art.
41 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z tresci^tego przepisu,jednym z takich
dokument6w jest oswiadczenie kierownika budowy (kt6rego zapewnia
wykonawca) o przej^ciu obowiajzku kierowania budowq_ oraz sporzajdzeniu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Natomiast zgodnie z trescia^ ust. 6
plan taki ma byc sporz^dzony, ale przed rozpocz^ciem realizacji rob6t czyli,
nie wczesniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, w zakresie w
kt6rym wykonawca b^dzie mial zapewniona^ odpowiedni^ dokumentacj^
budowlana^. Nie ma zatem zadnych powod6w, aby na dzien podpisania umowy
zajiac od Wykonawcy przedstawienia takich dokument6w. Dokumenty takie
Wykonawca powinien zapewnic zgodnie z trescia^ art. 41, ale juz w pewnym
rozsa^dnym terminie po podpisaniu umowy.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia , ze na dzien zawarcia umowy wymagane sa^ tylko
dokumenty o kt6rych mowa w art. 41 prawa budowlanego, tj. zaswiadczenie
potwierdzaja^ce uprawnienie do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w mysl art. 12 ust. 7 prawa budowlanego. Odnosnie ust^pu 6
5 4 projektu umowy, przed rozpocz^ciem realizacji rob6t, wykonawca
zobowia^zanyjest do wykonania pozostalych czynnosci, o kt6rych mowa w art.
41 prawa budowlanego w tym do sporza^dzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Pytanie nr 106. Pytanie do $ 9 projektu umowy:
Zgodnie z trescia^ g 9 Nadz6r jest wskazany jako podmiot, na kt6rego
Zamawiaja_cy deleguje wiele swoich obowiq.zk6w zwi^zanych z realizacj^
umowy. Z uwagi na to, ze strona_ umowy dla Wykonawcy jest Zamawiaja_cy,
wskazanie w g 9 katalogu obowiajzk6w jakie ma wykonywac Nadz6r,
powoduje iz w duzym zakresie umowa staj? si^ w tej cz$sci umow^ o
wykonanie obowia^zku przez osob? trzecia^. Obowia^zki Zamawiaja_cego,
kt6rego korelatem sâ  uprawnienia Wykonawcy, nie moga^ byc przeniesione na
Nadz6r gdyz w takim przypadku wykonawca nie b^dzie mial roszczenia do
Zamawiaja^cego o wykonanie tych obowiajzk6w, jezeli od ich wykonania
Nadz6r b^dzie si? uchylal. Nadz6r to podmiot trzeci, z kt6rym Wykonawcy nie
wiaze zadna umowa, a kt6ry moze skutecznie uchylac si^ od wykonania
wskazanych obowia^zk6w, utrudniaja^c czy przedluzaja^c realizacj^ umowy
Wykonawcy.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze katalog obowiajzk6w Nadzoru
wskazany zar6wno w $ 9 jak i w $ 8 -- to jedynie wyliczenie zakresu
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upowaznienia Nadzoru, dzia!aja^cego w kazdym przypadku jedynie w imieniu
Zamawiaja^cego.
Wykonawca wnosi r6wniez o wyjasnienie stwierdzenia zawartego w g 8 ust. 1
ze Nadz6r dziala w zast^pstwie Zamawiajaxego w zakresie obowia^zk6w
zwiajzanych z nadzorem inwestorskim? Tj. o wyjasnienie czy nadz6r dziala w
imieniu Zamawiaja^cego czy wjego zast$pstwie?

Odpowiedz: Prawa i obowiajzki uczestnik6w procesu budowlanego sâ  okreslone w rozdziale
3 prawa budowlanego. Zamawiaja^cy wyjasnia, ze dzialanie w zast^pstwie
Zamawiaja^cego odbywa sie^ na podstawie stosownego upowaznienia.

Pytanie nr 107. Pytanie do $ 10 ust. 17 projektu umowy:
W ust. 17 $ 10 - obowiajzek naprawy Wykonawcy uszkodzonej infrastruktury
podziemnej moze dotyczyc wyla^cznie takiej infrastruktury, kt6ra byla
zinwentaryzowana a Wykonawca uzyskal o niej wiedze^ w odpowiednich
urz^dach. W razie nie przekazania takich informacji, mimo uprzedniego
wniosku o ich udzielenie, Wykonawca musi byc zwolniony z takiej
odpowiedzialnosci. Wnosimy o potwierdzenie takiej interpretacji tak
okreslonej odpowiedzialnosci;
Wiajie si? to r6wniez z obowia^zkiem okreslonym w ust. 29 g 10. W ocenie
Wykonawcy obcia^zenie go odpowiedzialnoscia^ na zasadzie ryzyka, za
napraw$ uszkodzonego uzbrojenia terenu, kt6rego nie bylo w planach
uzbrojeniajest ryzykiem nieadekwatnym i nieuzasadnionym.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie wprowadzenia tak daleko ida^cej
odpowiedzialnosci i postuluje wykreslenie ust. 29 $ 10.

Odpowiedz: Tresc ust^pu 17 i 29 g 10 nalezy rozumiec literalnie. Z tych wzgl^d6w
Zamawiaja^cy nie potwierdza przedstawionej przez wykonawc? interpretacji
ust. 17 $ 10 i nie skresli ust^pu 29 $ 10.

Pytanie nr 108.Pytanie do g 10 ust. 45 projektu umowy: Dotyczy dokument6w, jakie musi
dostarczyc Wykonawca do uzyskania potwierdzenia gotowosci do odbioru
ostatecznego.

Czy poza katalogiem dokument6w wymienionych w ust. 45 $ 10, punkty 1) do
12) -- kt6rych dota^czenie do pisemnego zgioszenia gotowosci do odbioru
ostatecznego jest warunkiem koniecznym uzyskania takiego potwierdzenia,
Zamawiaja^cy moze za^dac jeszcze innych dodatkowych dokument6w od
Wykonawcy? Jezeli tak to jakich i kiedy Wykonawca b^dzie powiadomiony
jakie to sa^dokumenty?
Nadto wykonawca wnosi o wyjasnienie, co oznacza zawarte w ust. 45 $ 10
stwierdzenie, ze Wykonawca zobowia^zany jest dola^czyc wymagane
dokumenty ,,we wczesniej uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym
do wymog6w trzech Uzytkownik6w"?

Odpowiedz: Wymienione w ust.45 $ 10 wymagane dokumenty sa^wymienione taksatywnie,
nie mniej Zamawiaja^cy nie wyklucza wystajpienia koniecznosci dola^czenia
innych dokument6w, niezb^dnych do prawidlowego zakonczenia i rozliczenia
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umowy. Zamawiaj^cym sq. trzy miasta Gdynia, Gdansk i Sopot, i to do ich
wymog6w nalezy dostosowac uklad wymaganych dokument6w, uzgodniony
wczesniej z Nadzorem.

Pytanie nr 109. Pytanie do $ 10 ust. 48 projektu umowy:
Z uwagi na to, ze warunkiem dokonania odbioru koncowego, zgodnie z ust. 48
$ 10, jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego etapu,
Wykonawca wnosi o wyjasnienie przez Zamawiaja^cego - wjakim terminie od
potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego takich etap6w przez Nadz6r
(ust. 47) Zamawiaj^cy przeprowadzi i zakoriczy ten odbi6r? W $ 9 umowy
wskazane zostaly bardzo dokladnie terminy na przeprowadzenie czynnosci
odbioru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego oraz ostatecznego
wskazane zostaty jedynie terminy na rozpocz$cie tych czynnosci, tymczasem
obowi^zkiem Zamawiaja^cego (wskazanym zreszta^ w ust. 9 $ 1 umowy) jest
dokonanie ( a nie wyl^cznie rozpocz$cie) odbioru. Zatem Wykonawca wnosi o
wyjasnienie, wjakim terminie zamawiajapy wywiajze sie^ z tego obowi^zku
Nadto Wykonawca, w zwia_zku z wprowadzeniem warunku dokonania odbioru
koncowego dla kazdego etapu, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla
kazdego etapu lub dokonania zgloszenia w PINB lub WINB, wnosi o
wyjasnienie przez Zamawiaja_cego, jakie b$da_ skutki dla Wykonawcy, jezeli
pozwolenia na uzytkowanie nie zostana^ wydane w og61e lub w ustawowym
terminie, z przyczyn za kt6re wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci?
Wykonawca nie moze ponosic odpowiedzialnosci za okolicznosci, na kt6re nie
tylko nie ma wplywu ale kt6re sâ  calkowicie poza jego kontrola^ gdyz to nie
Wykonawca wyst^puje o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub za
dokonanie zgloszenia.
Czy Zamawiaj^cy potwierdza, ze o wydanie pozwolen lub ze stosownym
zgloszeniem wystapi niezwiocznie?
Czy ZamawiaJ3cy potwierdza, ze Wykonawca nie b^dzie ponosil negatywnych
skutk6w nie wydania pozwolen na uzytkowanie lub nie dokonania albo
sp6znionego dokonania zgloszen, jezeli b^da^ one nast^pstwem okolicznosci,
za kt6re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci?

Odpowiedz: Zamawiaja_cy potwierdza, ze odbiory koncowc poszczeg61nych etap6w
nastaj)iq. niezwlocznie po uzyskaniu odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie
lub zlozenia w WINB lub PiNB zawiadomienia o zakonczeniu budowy. W
tych okolicznosciach nie ma podstawy do obaw , iz nastapia^ z tego tytulu
negatywne skutki dla wykonawcy. Natomiast odpowiedzialnosc wykonawcy
za op6znienia zostala okreslona w g 14 projektu umowy.

Pytanie nr 110. Pytanie do g 10 ust. 50 projektu umowy:
Z uwagi na wprowadzenie w umowie odbior6w koncowych oraz odbioru
ostatecznego i defmicj? odbioru ostatecznego, kt6rego warunkiem jest
spelnienie efekt6w wdrozenia systemu oczekiwanych przez Zamawiaja^cego
Wykonawca wnosi o wyjasnienie: kiedy dojdzie do odbioru ostatecznego,
biorajc pod uwag^, ze roboty be_dajce przedmiotem kontraktu sa^ podzielone na
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IV etapy a ich odbiory rozlozone w czasie na przestrzeni prawie dw6ch lat (od
maja 2012 do stycznia 2014) tj. kiedy Zamawiaja^cy zamierza przystajnc do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy a takze czy warunek okreslony jako
spelnienie efekt6w wdrozenia systemu oczekiwanych przez Zamawiajaxego -
jest tozsamy z kryteriami efektywnosci systemu wskazanymi w $ 1 ust. 15 - tj.
okreslonych w zai^czniku nr 17 do SIWZ?
Z uwagi na to, ze obowiajzkiem Zamawiaj^cego jest dokonanie odbior6w rob6t
($ 1 ust. 9 Umowy) a brak jest w umowie terminu na wykonanie tego
obowiajzku, czy Zamawiaj^cy moze wskazac, w jakim terminie od
przystaj)ienia do odbioru ostatecznego Zamawiaj^cy zobowiajzany b^dzie do
zakonczenia czynnosci tego odbioru?
Odpowiedz: Warunkiem przystapienia do odbioru ostatecznegojest dokonanie
odbior6w koncowych wszystkich czterech etap6w la^cznie z regulacjq. systemu
oraz dostarczeniem kompletnych i prawidlowo sporza^dzonych wymaganych
dokument6w odbiorowych oraz zakonczenia szkolen pracownik6w
Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowia^zany jest do uzyskania efekt6w
wdrozenia systemu okreslonych w zal^czniku nr 17 do SIWZ. W przypadku
nieosiaj*niecia wskazanych efekt6w wykonawca zostanie obcia^zony karami
umownymi okreslonymi w g 14 ust. 1 punkt 10 i 11 projektu umowy.

Zamawiaja^cy modyfikuje zapisy projektu umowy stanowi^cego zal^cznik nr 4 do SIWZ w
ten spos6b, ze w $14 ust. 1 punkt 11 zastejorje si? liczb^ ,,11" liczba^,,10".

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