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Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o warto6ci poniiej 209.000 euro na
opracowanie czqSci dokumentacji aplikacyjnej, w tym: wykonania analiz koszt6w i

korzy3ci, okre5lenia wska2nik6w rezultatu, por6wnania wariant6w inwestycyjnych oraz
czqSciowego uzupelnienia wniosk6w o dofinansowanie dla trzech projekt6w
przy8otowywanych do aplikowania o wsp6lfinansowanie ze Srodk6w funduszy
europejskich.

W odpowiedzi na pytania Wykonawc6w wyjaSniam:

Pvtanie nr 1:

W jakim programie sq wykonane modele ruchu kt6re Zamawiajqcy zamierza udostqpnii Wykonawcy?
Odpowiedi:
Modele ruchu, kt6re Zamawiajqcy zamierza udostqpnii Wykonawcy wykonane sq w programacn
VISUM iVISSIM.

Pvtanie nr 2:

Czy modele'ruchu kt6re Zamawiajqcy zamierza udostqpnii Wykonawcy zawierajq model ruchu
rowerowego.
Odpowiedi:
Modele ruchu, kt6re Zamawiajqcy zamierza udostqpnii Wykonawcy nie zawierajq modelu ruchu
rowerowego,

Pvtanie nr 3:

Zgodnie z 5 2 ust, 1 c) tiret 3 umowy: W celu zebrania danych dla opracowania AKK Zamawiajqcy
mo2e udostqpnii Wykonawcy posiadane utwory modele ruchu, kt6re w przypadku
wykorzystvwania w ramach przydatnoSci do realizacji przedmiotu umowy, nale2y zweryfikowai,
zaktualizowa(, oraz ewentualnie rozbudowai model/modele ruchu (uzupelnienie modelu), zgodnie z

warunkami okreSlonymi w 5 2 ust.4. Aktualizacja modelu o dane pobierane przez stacjq pomiaru
ruchu, stanowiqcq element zintegrowanego systemu zarz4dzania ruchem musi nastqpi6 w oparciu o
dane z okresu miarodajnego dla transportu publicznego (paldziernik 2016 roku - zgodnie z

wytycznymi NK TP 2015). W przypadku wykonywania wylqcznie badari ruchu muszq one nastqpii
r6wnie2 we wskazanym wy2ej okresie. W zwiqzku z wymogiem wykonania badari ruchu lub
wykorzystania danych ze stacji pomiaru ruchu z okresu miarodajnego tj. paldziernik 2016 r. prosimy
o informacjq w jakim terminie Zamawiajqcy przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcq w
kontek6cie terminu wykonania umowy Rozdziat 7 SIWZ.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcq w ter,minie umo2liwiajqcym realizacjq
zam6wienia zgodnie z warunkami SIWZ.

Pvtanie nr 4:

Zgodnie z 5 2 ust. 1 c) tiret 1 umowy Analizy przeprowadzone muszE byd na podstawie konkretnych
danych, okreSlonych w wy2ej wymienionych dokumentach, pozyskanie kt6rych le2y po stronie



Wykonawcy (model ruchu i/lub badania ruchu). W zwiqzku z powy2szym, poniewa2 pomiary ruchu
mogE stanowii istotny element kosztotw6rczy, Wykonawca zwraca siq, na podstawie art. 29 ust L

Pzp, o okreSlenie zakresu badaf ruchu w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy, co umozliwi
przygotowanie rzetelnej wyceny i zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
Odpowiedi:

Zgodnie z 5 2 ust, 1 c) tiret 3 umowy, Zamawiajqcy mo2e udostqpnii Wykonawcy modele ruchu,
kt6re ten mo2e wykorzystai w zale2noici od zapotrzebowania, tj. planowanej przez konkretnego
Wykonawcq metodyki wykonania Analiz. W przrTpadku wykorzystania modeli, powinny one zostai
zaktualizowane o dane niezbqdne do realizacji zam6wienia, zgodnie z wytycznyrni wska.zanymi w
dokumentachwymienionychwS2ust. 1pkt. 1) a) ib).Wprzypadkuniekorzystaniazposiadanych
przezZamawiajqcego modeli ruchu, Wykonawca powinien wykonai badania ruchu, w zakresie jaki
niezbqdny jest do realizacji zam6wienia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentach
wymienionych w 5 2 ust. 1 pkt. 1) a) i b).

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajqcy dysponuje dokumentacjq technicznq dla zada6: pn.: ,,Rozw6j zr6wnowazonego
transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie wqzla
integracyjnego Gdynia Chylonia",,,Rozw6j zr6wnowa2onego transportu publicznego w Gdyni poprzez
zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudowq infrastruktury trolejbusowej", ,,Utworzenie trasy
rowerowej R-10 na obszarze Gminy Miasta Gdyni" i czy udostapni jq Wykonawcy oraz w jakim
terminie?
Odpowiedi:

Zamawiajqcy w dniu podpisania umowy przeka2e Wykonawcy dokumenty niezbqdne do realizacji
zam6wienia wskazane w 5 3 ust. L umowy. Dokumentacja techniczna dla wskazanych zadarar jest
sukcesywnie opracowywana. Zamawiajqcy zapewni Wykonawcy bie2qcy dostqp do posiadanych
informacji i dokument6w.
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