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Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczajacei 4 845 000 C
budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem

Pytan,e nr 416 Zamawiajacypozostawia potencjalnym oferentom bardzo kr6tki czas na
ofert. Obszar zadan obj^tych poste_powaniem jest bardzo szeroki i

bar, trudnym jest przygotowanie oferty w tak krotkim czasie Czy
Zamawiajacy^ zgodzi si? na przesuniede terminu skladania ofert o dwa

- pierwotnle tennin skladania ofert ,yznaczony

Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, ze modyf,kuje zapisy SIWZ
przedluza termin sktadania ofert o 3 dni kalendarzowe tj . do dnia 24. 1 0.20 1 1 r.

Pytanie nr ^^zy^kument6w (numer opraeowania) PBR/GDA/ZS/TRIP i

Prosimy o potwierdzenie, iz zapis o brzmieniu'

TYPu'L^7v^J ' URZADZENIA WYMIENIONE Z NAZWY
TYPU S4 PRZYKLADOWE I MOGA BYC ZASTAPIONF PR7F7

wymienionychz nazwy element6w jak np. w PBR/GDA/ZS/TRIP
a takze w mnych dokumentach projektowych

Odpowied*: Zamawiaj^ey informuje, ze wszystkie materialy i urz^dzenia wymien,one z
nazwy lub typu sa_przykladowe i moga_byc zastapione przez r6wnowazne lecz

nie gorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, spelni'aiace
wymagama wlasciwych Specyfikacji Technicznych oraz dyspozycji SIWZ
Jszczegolowienie odpowiedzijak odpowiedz na pytanie nr 117.
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Zamawiajacv odnowiada na pytania zadane po ustawowym terminic

Pytanie nr 418. Etap 4 przewiduje instalacj? 5 znak6w zmiennej tresci oznaczonych jako:
8.2.1, 8.3.1, 8.4.1 (Gdansk) oraz 2.2.1 i 2.3.1 (Gdynia). Prosimy o podanie
konfiguracji wyzej wymienionych znak6w w zakresie ilosci i rodzaj6w
modul6w LED oraz wymaganego typu i rozpi$tosci konstrukcji wsporczych.
Brak tych informacji uniemozliwia dokonanie wyceny znak6w zmiennej tresci
dla Etapu 4.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zakres rob6t, w tym ilosci urza^dzeri, dla etapu IV
zostal opisany w PFU dla etapu IV ( Zala^cznik nr 9b do SIWZ).
Dodatkowo Zamawiaj^cy przypomina, ze etap IV realizowanyjest w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie nr 419. Czy Etap 4 przewiduje budowe^ tablic informacji pasazerskiej? Jesli tak,
prosimy o podanie ich typu, lokalizacji oraz ilosci.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 418.

Pytanie nr 420. Czy Etap 4 przewiduje budowe^ tablic i znak6w parkingowych? Jesli tak,
prosimy o podanie ich typu, lokalizacji oraz ilosci.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 418.

Pytanie nr 421. Czy w przypadku zastosowania terminali i znak6w parkingowych w
jednolitej zabudowie dopuszczone jest zastosowanie innegowymiaru panela
graficznego speiniaja^cego wymagania specyfikacji technicznej?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze Wykonawcajest zobowiajzany do opracowania, dla
wszystkich branz z wyl^czeniem kanalizacji teletechnicznej, projekt6w
wykonawczych zawieraja^cych szczeg61owe rozwi^zania, dob6r material6w i
urza^dzen zapewniaja^cych spelnienie wymagari zawartych w PFU,
Specyfikacjach Technicznych oraz w dyspozycjach SIWZ. Na etapie
opracowania projekt6w wykonawczych Zamawiaj^cy dopuszcza zmian?
wymiar6w obud6w urza^dzen po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru.

Pytanie nr 422. Czy zamawiaj^cy zwr6cil uwage_ na fakt, ze wysokosc czcionki w tablicach
diodowych przystankowej informacji pasazerskiej wynosi zaledwie 40 mm?
Taki rozmiar spowoduje, ze ona b^dzie nieczytelna dla os6b z nawet nieduz^
wada^ wzroku a przede wszystkim dla os6b starszych. Ponadto taka czcionka
nawet dla os6b z bardzo dobrym wzrokiem przestaje byc czytelna z odleglosci
ok. 6m.
W zwiajzku z tym czy Zamawiaja_cy dopuszcza zmian$ rastru diod na 10 mm,
co pozwoli uzyskac czcionk^ o wysokosci 80 mm, kt6ra jest juz bardzo
dobrze widoczna. Przy zalozeniu, ze tablica ma te same rozdzielczosci, kt6re
wczesniej zapisaI Zamawiaja^cy, jej gabaryty uleglyby tylko niewielkim
zmianom i tak dlugosc tablicy wzrosla by z 980 mm do 1600 mm, a wysokosc
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z miejscem opisowym stalym przy tablicy 4 i 5 wierszowej wzrosIa by z 600
mm do 900 mm, natomiast przy tablicy 8 wierszowej z 800 mm do 1120 mm.
Parametry wagowe, zasilaja^ce,jasnosc i inne parametry nie uleglyby zmianie.
Cena urzadzenia bylaby znaczaco nizsza gdyz mozna zastosowac matryce led
uzywane w innych podobnych projektach.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w Specyflkacji Technicznej STWIORB/SST-TIPA
w pkt. 2.1.1 I. okreslono wymaganie dla wysokosci znaku na ,,minimum 40
mm", w zwia^zku z tym tablice o wysokosci znaku wi^kszej niz 40 mm
spelniaja^ wymagania Specyfikacji Technicznej i zostana^ dopuszczone pod
warunkiem speinienia pozostalych wymagan SST i SIWZ.

Pytanie nr 423. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza w tablicach diodowych (przystankowych
tablicach zmiennej tresci /oraz tablicach parkingowych) zastosowanie matryc
led typu zewne/trznego? Charakteryzuja^ siê  one tym, ze nie ma potrzeby
stosowania szyby czolowej zabezpieczaj^cej, gdyz powloka zewn^trzna tych
matryc jest odpowiednio zabezpieczona przed wplywami atmosferycznymi
oraz posiada znacznie wieksza wytrzymalosc mechaniczna na uderzenia niz
szyba - nawet hartowana. Dzi$ki tej technologii niweluje sie^ problem odbic
refleks6w itp. zjawisk zachodz^cych przy uzyciu szyby czolowej nawet z
powloka^ antyrefleksyjn^. Ponadto zwieksza sie czytelnosc tablic ze wzgledu
na lepszy kontrast wyswietlanych informacji. Takie rozwi^zania sa^ stosowane
np. na stadionach, gdzie tego typu matryce musza^ wytrzymac uderzenia
butelka^ lub pilkq.. R6wniez cena urzadzenia bylaby w tym wypadku znaczaco
nizsza.

Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze nie okreslil w Specyflkacji Technicznej
STWIORB/SST-TIPA jak r6wniez w tresci wymog6w SIWZ wymagania
dotycza^cego sposobu wykonania powierzchni czolowej tablicy informacji
pasazerskiej. Wykonawca moze zastosowac dowolne rozwia^zanie spelniaj^ce
wszystkie wymagania STWIORB/SST-TIPA.

Pytanie nr 424. Czy Zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiast obud6w tablic
diodowych wykonanych z aluminium, zastosowanie obud6w stalowych
pokrytych specjalna^ powloka_ antykorozyjna^ i malowanych proszkowo? Takie
wykonanie obud6w jest nie tylko trwalsze, ale r6wniez nie powoduje
przebarwien, jakie pojawiaja^ si? na aluminium po kilkunastu miesi^cach pracy
na zewnajtrz (waga w tym wypadku nie ulega zwi^kszeniu. R6wniez w tym
wykonaniu mozna zrezygnowac z margines6w obudowy, co powoduje, ze
powierzchnia obudowy, np. tablicy zmiennej tresci, jest r6wna powierzchni
wyswietlanego obrazu). Cena wyrobu ulega w takim wypadku znacznemu
obnizeniu bez obnizeniajakosci wyrobu.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie obudowy z innego materialu, odpornego
na dziaianie korozji, pod warunkiem spemienia wszystkich wymagari
Specyflkacji Technicznej STWIORB/SST-TIPA.
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Pytanie nr 425. Czy Zamawiaja^cy zwr6ci! uwag^ na przydzial mocy maksymalnej dla tablic
zmiennej tresci - w SIWZ podano wartosc max. 1000W, jednak z wyliczen
wartosc ta jest wi^ksza. WYJASNIENIE: pra^d 1 diody wynosi 20 mA a
napi$cie zasilania diod 5V (napi^cie to uwarunkowane jest r6znym spadkiem
napi$cia na diodzie bialej i czerwonej), a zatem jesli tablica ma rozdzielczosc
96 x 144 pix, to ilosc pixeli wynosi 13 824 pixeli, kazdy pixel sklada si? z 2
diod, co daje ilosc 27 648 diod, jesli pomnozymy to przez pra^d diody i
napi^cie zasilania diody oraz dodamy 10% na sprawnosc zasilaczy uzyskamy
wartosc 3050W.

Czy Zamawiajqcy w takim wypadku zwi^kszy przydzial mocy maksymalnej
dla tablic zmiennej tresci?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze zalajczone projekty branzowe poprawnie
uwzgl$dniajq. zapotrzebowanie na energi? elektryczn^. Zamawiaj^cy
uwzgl^dnil fakt, iz w tego typu konstrukcji nigdy nie moga^ byc wl^czone obie
diody kazdego piksela. Uwzgl^dniono takze wsp61czynnik jednoczesnosci
swiecenia pikseli wynosza^cy ok. 60 %. Zamawiaj^cy nie dokona zmiany tresci
SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 426. Pytanie do zala^cznika nr 17 do SIWZ "Wymagania w zakresie wykonania i
opracowania pomiar6w ruchu": W stanie "przed" na min. 50 przekrojach i w
stanie "po" dla min. 100 przekroj6w nalezy wykonac pomiar nat^zenia ruchu
wraz z pomiarem pr^dkosci. Jaka^ nalezy wykonac pr6b$ dla uzyskania
wiarygodnych pomiar6w pr^dkosci? Czy ma byc pomierzona pr^dkosc
chwilowa czy odcinkowa? Czy pomiar ma byc wykonany przez 24h? Czy
pr6by maja^ byc wykonane dla poszczeg61nych kategorii pojazd6w? Jezeli
tak, do dlajakich?

Odpowiedz: Zgodnie z zala^cznikiem nr 17 do SIWZ w stanie ,,przed" - ,,nalezy
przeprowadzic dobowe pomiary ruchu w min. 50 przekrojach ulic (lub w takiej
liczbie, kt6ra b^dzie niezb^dna do obliczenia wsp61czynnik6w
rozszerzaja^cych, lecz nie mniej niz w 50 przekrojach)", natomiast w stanie
,,po" - ,,nalezy przeprowadzic dobowe pomiary ruchu w min. 100 przekrojach
ulic (lub w takiej liczbie, kt6ra b$dzie niezb^dna do obliczenia
wsp61czynnik6w rozszerzaja^cych, lecz nie mniej niz w 100 przekrojach)"
wymagania te dotycza^ pomiar6w nat$zen ruchu w ci^gu 24 godzin w kazdym
kierunku z uwzgl$dnieniem struktury rodzajowej okreslonej w zal^czniku nr
17doSIWZ.
Zamawiaja^cy wymaga obliczenia pr^dkosci odcinkowej na poszczeg61nych
odcinkach wyznaczanych kolejnymi skrzyzowaniami np. na podstawie
pomiar6w czasu przejazdu opisanych w zalapzniku nr 17 do SIWZ. Prejdkosc
chwilowa^ nalezy pomierzyc w przypadku, gdy wykonawca uzna i uzasadni
Zamawiaja^cemu, ze znajomosc wartosci pr^dkosci chwilowej jest konieczna
do opracowania i kalibracji modeli ruchu.

Pytanie nr 427. Pytanie do zala^cznika nr 17 do SIWZ "Wymagania w zakresie wykonania i
opracowania pomiar6w ruchu": Jak nalezy mierzyc dlugosc kolejek na
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wlotach bocznych? Czy tylko do kolejnego skrzyzowania, jezeli kolejka jest
dluga (np. 2 km)? Czy kolejki nalezy mierzyc na jakims zadanym odcinku?
W jakich godzinach nalezy mierzyc kolejki? Czy celem pomiaru
jestokreslenie maksymalnej dlugosci kolejek, czy sredniej dlugosci wjakims
przedziale czasowym? Jezeli w przedziale czasowym to wjakim 7

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze dlugosc kolejek nalezy liczyc do nast^pnego
skrzyzowania w przypadku gdy na tym skrzyzowaniu nie wyste_puje
blokowanie wsteczne. W przypadku wyst^powania blokowania wstecznego na
kolejnych skrzyzowaniach, pojazdy oczekuja^ce nalezy r6wniez wliczyc do
dlugosci kolejek. Zamawiaja^cy wymaga podania dlugosci kolejki na calym
odcinku formowania si$ kolejki. Kolejki nalezy pomierzyc zgodnie z
zal^cznikiem nr 11 do SIWZ dla godziny szczytu porannego i godziny szczytu
popoludniowego, wyboru godzin szczytowych nalezy dokonac w uzgodnieniu
z Zamawiaj^cym. Zgodnie z zala^cznikiem nr 17 do SIWZ pkt. 8 dla
wszystkich skrzyzowan z sygnalizacja^ swietlnq. obj^tych systemem
wykonawca zobowi^zanyjest obliczyc przepustowosc i stopieri wykorzystania
przepustowosci oraz dlugosc kolejek i straty czasu dla poszczeg61nych pas6w
ruchu i wlot6w oraz okreslic poziom swobody ruchu dla godziny szczytu
popoludniowego i godziny szczytu porannego. Na 20 skrzyzowaniach
wskazanych przez Zamawiaja^cego po przediozeniu obliczeh teoretycznych
wykonawca zobowia^zany jest do dokonania pomiar6w strat czasu i dlugosci
kolejek w godzinie szczytu popoludniowego i godzinie szczytu porannego na
wlotach na skrzyzowania w celu weryfikacji obliczeh (dotyczy pomiar6w
,,przed", ,,po" oraz pomiar6w po I i II etapie)". Wykonawca zobowiajzany jest
okreslic kolejk^ maksymalna^ oraz srednia^ dlugosc kolejki w godzinach
szczytowych (srednia dlugosc kolejki w ci^gu godziny).

Pytanie nr 428. Pytanie do zala^cznika nr 17 do SIWZ "Wymagania w zakresie wykonania i
opracowania pomiar6w ruchu": Czy pomiary napelnieh komunikacji zbiorowej
na 20 przystankach dotycza^ przystank6w pojedynczych -jednokierunkowych,
przystank6w obustronnych, przystank6w podw6jnych lub przystank6w

potr6jnych czy zespolu przystank6w na jakims skrzyzowaniu? Czy pomiary
metoda^wsiada/wysiada nalezy wykonywac na wszystkich liniach, kt6re maja^,
co najmniej jeden przystanek w obszarze obj$tym Systemem i zatrzymuja^ si?
w godzinach objeJych pomiarem? Jak zmierzyc pr^dkosc pojazdu komunikacji
zbiorowej, na odcinku z czas6w przejazdu, czy ma to byc pr^dkosc chwilowa?

Odpowiedz: Zgodnie z zala^cznikiem nr 17 do SIWZ pomiary nalezy przeprowadzic na 20
newralgicznych przystankach, kt6re wskaze Zamawiaja^cy metoda^ ,,wsiada,
wysiada". Wykonawca moze przeprowadzic pomiary na wi^kszej liczbie
przystank6w, jezeli jego zdaniem b^dzie to zasadne w celu opracowania lub
skalibrowania modeli ruchu lub uzyskania statystycznie wiarygodnej pr6by.
Poprzez przystanek nalezy rozumiec miejsce zatrzymania autobus6w
oznaczone znakiem D-15, D-16 lub D-17. Nalezy brac pod uwag? przystanki
najbardziej obcia_zone ruchem pasazerskim. Zgodnie z zal^cznikiem nr 17 do
SIWZ ,,Napelnienie pojazd6w transportu zbiorowego na odcinkach mi^dzy
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przystankami nalezy okreslic na podstawie pomiaru liczby os6b wsiadajacych i
wysiadajacych, po obliczeniu napelnienia pojazdu na poczajtkowym przystanku
dla danej linii w obszarze obje_tym systemem". Zamawiaj^cy nie wymaga
pomiaru pr^dkosci chwilowej, a jedynie pr$dkosci odcinkowej obliczonej na
podstawie pomiar6w czasu przejazdu.

Pytanie nr 429. Dotyczy zal. la: Dlaczego w zala_czniku la wyodr^bnione sâ  pozycje dla
tablicy informacyjnej i tabliczek informacyjnych (niekt6re z nich sa^ juz
zawarte w innym kosztorysie)? Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w rozdziale 18SIWZ dokonal "Opisu sposobu
obliczenia ceny" Zgodnie z zapisami SIWZ za ustalenie zakresu prac
projektowych, dostaw urza^dzen oraz ilosci rob6t oraz pozostatych uslug i
innych swiadczen oraz spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wyl^cznie
Wykonawca. Cena oferty stanowic b^dzie ryczaltowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiar rob6t, dol^czony do SIWZ jako zalqcznik nr 16, dla zakresu
etap6w I, II i III jest wyl^cznie dokumentem informacyjnym, z kt6rego
Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiajzku. Cen? oferty
nalezy ustalic w spos6b umozliwiaj^cy ustalenie oddzielnych wartosci netto
dla kazdego elementu wyszczeg61nionego w tabelach lb, lc i ld oraz w tabeli
la pozycje od I do IV i do sumy netto wszystkich pozycji dodac wartosc
podatku VAT.

Pytanie nr 430. Dotyczy zal. la: Co Zamawiaj^cy rozumie przez: Stale tablice pami^tkowe
(11 szt.)? Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Zamawiajaxy wyjasnia, ze stale tablice pami^tkowe to tablice, kt6re zostan^
zamontowane po zakoriczeniu realizacji inwestycji na obszarze Gdanska,
Sopotu i Gdyni. Szczeg61owe wymagania w tym zakresie zostaly opisane w
zalaczniku nr 22 do SIWZ.

Pytanie nr 431. Dlaczego brakuje kosztorysu dla fazy 4 dla kazdego z miast? Zgodnie z Zal.
9b projekty byly opracowane przez SPRINT w roku 2010 (informacja w zal.
9b na pierwszej stronie po spisie tresci). Prosimy o zal^czenie brakujqcych
dokument6w.

Odpowiedz: Etap IV przedmiotu zam6wienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t
zgodnie z PFU dla etapu IV. W zwia^zku z tym Zamawiaja^cy nie dysponuje
przedmiarem dla etapu IV.
Zamawiaj^cy przypomina, ze wynagrodzenie wykonawcy jest

wynagrodzeniem ryczaltowym a zal^czone przedmiary rob6t zgodnie z
zapisami SIWZ sq_ jedynie materialem pomocniczym, z kt6rego wykonawca
moze skorzystac ale nie ma takiego obowiajzku.

Pytanie nr 432. Dotyczy zal. lb wiersze 46 i 47 (lp.I.13.3 i I.13.4): W kosztorysie brakuje
rozr6znienia dla w^zla 208 (pozycje kosztorysu nie sq. rozdzielone, w
przeciwienstwie do rysunk6w i opis6w). Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.
6
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Pytanie nr 433. Dotyczy zal. lb: W wierszu 49 (lp.I.13.6) brakuje uzupelnienia pozycji
kosztorysu. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 434. Dotyczy zal. lb: Brakuje kosztorysu dla pozycji w pkt 119 (saJylko rysunki).
Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 435. Dotyczy zal. lb: Brakuje kosztorysu dla pozycji w pkt 121. Prosimy o
uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 436. Brakuje rozdzielenia w kosztorysie dla prac ze swiatlowodami - pkt 31 i 60.
Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 437. Brakuje pozycji kosztorysu dla sieci swiatlowodowej. Jest wymagana na
etapie 1 i etapie 2 (pkt 29 i pkt 50 zal. ld). Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 438. Brakuje pozycji kosztorysu dla skrzyzowan 601, 871,755,736,661. Prosimy o
uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 439. Brakuje pozycji kosztorysu w Gdansk^przedmiar roboAWezlyUrip. Prosimy o
uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 440. Brakuje pozycji kosztorysu dla pozycji w pkt 119 w zala^czniku ld
(komputery pokladowe). Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 429.

Pytanie nr 441. Brakuje pozycji kosztorysu dla pozycji w pkt 113 w zal^czniku ld (znaki
VMS). Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze w zakresie etapu III realizacji rob6t dla obszaru
Gdanskanie wystejmja^znaki zmiennej tresci (ZZT).
Zamawiaja^cy modyfikuje tresc zah{cznika ld do SIWZ ,,Tabela
Element6w, Zbiorcze Zestawienie Skladnik6w Ceny Oferty dla Miasta
Gdanska" w ten spos6b, ze usuwa pozycj^ II.13 ,,Budowa znak6w zmiennej
tresci ZZT".
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Pytanie nr 442. Zamawiajacy w SST p. 2.2.6 wymaga dostarczenia biblioteki tasmowej.
Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z bibliotekq. tasmowa^ kompletu
tasm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia i uruchomienia biblioteki tasmowej z
kompletem tasm.

Pytanie nr 443. Zamawiajacy w SST p. 2.2.7 wymaga dostarczenia szafy serwerowej RACK
0 wymiarach 42U oraz szerokosci 800 mm i gt^bokosci 1000 mm.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie szafy o szerokosci 600 mm w
przypadku gdy producent serwer6w Blade nie oferuje szafy o szerokosci 800
mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmian? wymiar6w szaf
serwerowych. Zamawiajacy odstej)uje od wymagania dostawy szafy RACK
1 serwer6w odjednego producenta.
Zamawiajacy modyfikuje tresc Specyfikacji Technicznej
STWIORB/SST/CS-IT w ten spos6b, ze w p. 2.2.7 na str. 13 usuwa zdanie:
"Nalezy dostarczyc obudowQ RACK tego samego producenta co serwery
Blade".

Pytanie nr 444. Na schematach blokowych systemu nadzoru wizyjnego s^podane inne ilosci
zr6del nadawczych (np. kamery) niz odbiornik6w (np. konwertery odbiorcze,
kodery wizyjne), przykladowo w Gdyni jest 19 punkt6w kamerowych
natomiast na schemacie sq. opisane 32 kodery. Czy jest to omylka
projektowa, czy Zamawiaja_cy wymaga wyposazenia Centrum w docelowa^
obsad? urz^dzen, a w p6zniejszych etapach realizacji b$dzie rozbudowywal
systemjedynie o punkty kamerowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wykonawca jest zobowiajzany dostarczyc i
zainstalowac wszystkie urza^dzenia dokladnie oraz zgodnie ze schematem i
zestawieniem material6w. Zamawiajacy informuje, ze wymaga wyposazenia
Centr6w w docelowq. obsad? odbiorczych urza_dzen wizyjnych. Nadmiarowe
urza^dzenia zostana^ wykorzystane do podla^czania kamer dodatkowych nie
obj^tych niniejszym zam6wieniem.

Pytanie nr 445. Czy wymagane jest, aby modul komunikacji komputera pokladowego
umozliwial ta^cznosc w standardzie HSPA? Informacje wysyiane z
komputera pokiadowego pojazd6w transportu zbiorowego nie wymagaja^
uzycia technologii szybkiej transmisji pakietowej. Usuni^cie tego wymogu
znacznie ograniczyloby koszty modulu komunikacyjnego komputera
pokladowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga obslugi standardu HSPA pakietowej
transmisji danych w modemach komunikacyjnych.
Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis w Zai^czniku nr 7 do SIWZ ,, Specyfikacja
Techniczna Systemu Zarz^dzania Ruchem" na str. 79 o tresci: ,, - modem6w
radiowych do dwukierunkowej komunikacji z centrum w standardzie
GSM/GPRS/EDGE/HSPA" oznacza, ze Wykonawca jest zobowiazany
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zastosowac modemy zapewniajace pakietowa^ transmisj? danych w sieci
GSM w standardzie GPRS wjednym ze wariant6w:
GPRS lub GPRS/EDGE lub GPRS/EDGE/HSPA.

Pytanie nr 446. Czy Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone urzajizenia byty
fabrycznie nowe i nieuzywane? Czy istnieje mozliwosc adaptacji obecnie
wykorzystywanych w gdanskiej flocie pojazd6w transportu publicznego
urza^dzen A30 do potrzeb wynikajajcych z projektu TRISTAR?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z zapisem SIWZ p. 3.7, 4. u) dopuszcza
modernizacj? lub wymian$ istniej^cych urzajdzen pokladowych pod
warunkiem zapewnienia dziatania obecnego systemu nadzoru ruchu
pojazd6w transportu zbiorowego.
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie dodatkowe urza^dzenia i podzespoly
instalowane na pojazdach byty fabrycznie nowe.

Pytanie nr 447. Czy Zamawiajacy wymaga, aby sciany graficzne znajduja^ce sie_ w Centrach
Nadzoru (w Gdansku i Gdyni) byly zbudowane z modul6w
tylnoprojekcyjnych? Czy zamawiaja^cy posiada wiedz^, ze tego typu
wyswietlacze charakteryzuja^ si? znacznie wyzszymi kosztami instalacji i
utrzymania oraz posiadaja^ znacznie mniejsza^ zywotnosc w por6wnaniu do
ekran6w LCD? Czy Zamawiaj^cy zezwala na zastosowanie w tym miejscu
ekran6w LCD do budowy sciany graficznej?

Odpowiedz. Zamawiaj^cy informuje, ze nie dokona zmiany SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiaja^cy wymaga zastosowania ekran6w tylnoprojekcyjnych zgodnie z
zala^czona^ dokumentacja^ projektowa^.

Pytanie nr 448. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ punkt 8 w czesci B -- Prosimy o
jednoznaczne zdefmiowanie metod obliczania przepustowosci oraz
okreslania poziom6w swobody ruchu, kt6re b^da_ akceptowane przez
Zamawiaja^cego.

Odpowiedz: Metod? obliczania przepustowosci, warunk6w ruchu i kolejek wykonawca
zobowia^zany b^dzie uzgodnic z Zamawiaja^cym przed przystapieniem do
obliczen. W przypadku, gdy nie b$dzie stosowana metoda zgodna z
instrukcjaj ,,Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacja^
swietlna^" GDDKiA, Warszawa 2004, wykonawca dostarczy Zamawiaja^cemu
opracowanie potwierdzaja^ce skutecznosc zastosowania metody w warunkach
tr6jmiejskich z przedstawieniem weryfikacji metody w zakresie wszystkich
obliczanych parametr6w.

Pytanie nr 449. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o wyjasnienie czy warunkiem
odbioru koncowego etapu I (z terminem 30 maja 2012r.) jest wykonanie
pomiar6w typu ,,przed" i dostarczenie ich opracowania dla wszystkich
skrzyzowan, cia^g6w ulicznych oraz linii transportowych objeJych
przedmiotowym systemem?
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Odpowiedz: Zamawiajacy przypomina, ze wykonawca zobowiazany jest zgodnie z
zapisami SIWZ oraz zalacznika nr 17 do SIWZ do wykonania pomiar6w
stanu istniej^cego ,,przed" w tym samym czasie na wszystkich ci^gach i
skrzyzowaniach objeJych przedmiotem zam6wienia, przed rozpocz^ciem
rob6t obje^ych przedmiotem zam6wienia. Warunkiem dokonania odbioru
etapu I, II, jest wykonanie pomiar6w ,,po" odpowiednio po zakoriczeniu
etapu I, po zakonczeniu etapu II . Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest wykonie pomiar6w ,,po" po skalibrowaniu systemu. W
sumie wykonawca ma obowi^zek wykonania czterech pomiar6w. Jeden
przed rozpocz$ciem inwestycji, drugi po zakonczeniu I etapu, trzeci po
zakonczeniu II etapu, czwarty po zakonczeniu III i IV etapu i skalibrowaniu
systemu.

Pytanie nr 450. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o informacj? czy Zamawiaj^cy
dokona odbioru koncowego etapu I po uzyskaniu opracowania pomiar6w
typu ,,przed" jedynie dla skrzyzowari, ciaj6w ulicznych oraz linii
transportowych obj^tych zakresem rob6t z etapu I?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 449.

Pytanie nr 451. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o wyjasnienie czy warunkiem
odbioru koncowego etapu II (z terminem 30 wrzesnia 2012r.) jest wykonanie
pomiar6w typu ,,przed" i dostarczenie ich opracowania dla wszystkich
skrzyzowan, ciaj>6w ulicznych oraz linii transportowych obj^tych
przedmiotowym systemem?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 449.

Pytanie nr 452. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o informacj^ czy Zamawiaj^cy
dokona odbioru koncowego etapu II po uzyskaniu opracowania pomiar6w
typu ,,przed" jedynie dla skrzyzowan, ciaj>6w ulicznych oraz linii
transportowych obj^tych zakresem rob6t z etapu I i II?

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie nr 449.

Pytanie nr 453. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o wyjasnienie, co b^dzie musial
zrobic Wykonawca, jesli istniejajcy rozklad jazdy pojazd6w transportu
zbiorowego uniemozliwi uzyskanie usprawnienia transportu zbiorowego w
zakresie wymaganym przez Zamawiaja^cego wg ZaI^cznika 17 (poprzez
usztywnienie odjazd6w pojazd6w z poszczeg61nych przystank6w)?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy po uzyskaniu odpowiedniego skr6cenia czasu przejazdu
opracuje skorygowany rozkladjazdy.

Pytanie nr 454. Dotyczy zalacznika 17 do SIWZ - Prosimy o informacj? czy Zamawiaj^cy
zaakceptuje pomiary ruchu (typu ,,przed", ,,po") wykonane za pomoca^
automatycznych lub p61automatycznych metod pomiaru?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza wykonanie przez wykonawc^ pomiar6w ruchu za
pomoca^ automatycznych jak i p61automatycznych metod pomiaru.
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Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze wszelkie pomiary odbywac si$
b^da^ pod bezposrednim nadzorem inspektor6w nadzoru oraz
Zamawiaja^cego. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc sprawdzenia
dokladnosci pomiar6w.

Pytanie nr 455. Pytanie do zatacznika nr 17 do SIWZ "Wymagania w zakresie wykonania i
opracowania pomiar6w ruchu": Czy pomiary napemieri komunikacji
zbiorowej na 20 przystankach dotyczq. przystank6w pojedynczych -
jednokierunkowych, przystank6wobustronnych, przystank6w podw6jnych
lub przystank6w potr6jnych czy zespolu przystank6w na jakims
skrzyzowaniu? Czy pomiary metoda^ wsiada/wysiada nalezy wykonywac na
wszystkich liniach, kt6re maja^ co najmniej jeden przystanek w obszarze
objeJym Systemem i zatrzymuja^ si? w godzinach obj^tych pomiarem? Jak
zmierzyc pr$dkosc pojazdu komunikacji zbiorowej, na odcinku z czas6w
przejazdu, czy ma to byc pr$dkosc chwilowa?

Odpowiedz: Zgodnie z zala^cznikiem nr 17 do SIWZ pomiary nalezy przeprowadzic na 20
newralgicznych przystankach, kt6re wskaze Zamawiaj^cy metoda^ ,,wsiada,
wysiada". Wykonawca moze przeprowadzic pomiary na wi^kszej liczbie
przystank6w, jezeli jego zdaniem b^dzie to zasadne w celu opracowania lub
skalibrowania modeli ruchu lub uzyskania statystycznie wiarygodnej pr6by.
Poprzez przystanek nalezy rozumiec miejsce zatrzymania autobus6w
oznaczone znakiem D-15, D-16 lub D-17. Nalezy brac pod uwage^ przystanki
najbardziej obciqzone ruchem pasazerskim. Zgodnie z zala^cznikiem nr 17 do
SIWZ ,,Napelnienie pojazd6w transportu zbiorowego na odcinkach mi^dzy
przystankami nalezy okreslic na podstawie pomiaru liczby os6b
wsiadajqcych i wysiadaja^cych, po obliczeniu napeinienia pojazdu na
pocza^tkowym przystanku dla danej linii w obszarze obj$tym systemem".
Zamawiajacy nie wymaga pomiaru pr^dkosci chwilowej pojazd6w
komunikacji zbiorowej, a jedynie pr^dkosci odcinkowej obliczonej na
podstawie pomiar6w czasu przejazdu.

Pytanie nr 456. W projektach branzowych modernizacji sygnalizacji swietlnych
PBR/GDA/2/S502,PBR/GDA/2/S503,PBRyGDA/2/S507,PBR/GDA/2/S602,
PBR/GDA/2/S603, PBR/GDA/2/S612, PBR7GDA/2/S613, PBR/GDA/S701,
PBR/GDA/S704, PBR/GDA/2/S708, PBR7GDA/2/S709, PBR7GDA/2/S710,
PBR/GDA/2/S802,PBR/GDA/2/S803,PBR7GDA/2/S850, PBR/GDA/2/S851,
PBRyGDA/3/S640,PBR7GDA/3/S642,PBRyGDA/3/S648, PBR/GDA/2/S716,
PBR/GDA/3/S750,PBR/GDA/3/S561, PBR7GDA/3/S562, PBR/SOP/2/S404,
PBR/SOP/2/S405, PBR7SOP/2/S408, PBR/SOP/3/S410, PBR/SOP/3/S411,
PBR/SOP/3/S412, PBR/SOP/3/S416 przewiduje si? wykorzystanie cz^sci
istnieja^cych maszt6w. Na w/w skrzyzowaniach istniejq,ce maszty niskie i
wysokie nie sâ  ocynkowane, ponadto maszty niskie nie sa^ dwudzielne (bez
mozliwosci podejscia kanalizacja^ kablowaJ. Dla miasta Gdyni Zamawiaj^cy
udost^pnil wykaz maszt6w do wymiany (Zala^cznik Nr 26 do SIWZ).
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Czy Zamawiaja^cy uzupetni dokumentacj^ o wykaz maszt6w sygnalizacji
swietlnej do wymiany dla miasta Gdansk i Sopot?

Odpowiedz: Zamawiaja_cy modyfikuje tresc zaIqcznika nr 26 do SIWZ i uzupetnia
zestawienie o wykaz maszt6w do wymiany w Sopocie oraz w Gdansku.
Zamawiaj^cy przedluza termin skiadania ofert o 3 dni kalendarzowe tj. do
dnia24.10.2011r.

I. Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany zalacznik nr 26.

II. Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany /alac/.nik nr ld.

III. Zamawiaj^cy:
- przedluza termin skladania oferty oraz wniesienia wadium do dnia 24.10.2011r do
godz. 10:00
- ustala nowy termin otwarcia ofert na dzieri 24.10.2011r. godz. 12:00
- miejsce otwarcia ofert - pok. 105

Miejsce skladania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralnq czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej tresci w spos6b wymagajqcy dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofercie.
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