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Gdynia,dnia20.09.2011r

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczajacej 4 845 000 6
na wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem
TRISTAR".

Pytanie nr 111. Pytanie do g 1 ust. 5 projektu umowy:
W zwiazku z obowiazkiem Wykonawcy do pelnienia nadzor6w autorskich
zar6wno nad dokumentacja^ projektowa^ stworzona^ przez siebie, w ramach
realizacji umowy, jak i nad dokumentacja^ dostarczon^ przez Zamawiaja^cego
($ 1 ust. 5 oraz g 3 ust. 1 projektu Umowy), czy Zamawiajacy potwierdza, ze
dysponuje pelnia^praw do dokumentacji projektowej, kt6ra ma byc przekazana
Wykonawcy, w tym prawem do powierzenia Wykonawcy sprawowania
nadzoru nad ta^dokumentacja^?
Czy ZamawiaJ3cy potwierdza, ze zapewni Wykonawcy zwolnienie z roszczen,
mogacych powstac ze strony autora projektu dostarczonego przez
Zamawiaja^cego, z uwagi na pelnienie nadzoru przez inny podmiot niz autor
dokumentacji?

Uzasadnienie pytania: Pelnienie nadzoru polega na sprawowaniu kontroli nad
zgodnoscia^projektu zjego wykonaniem, ale moze wiazac si? z koniecznoscia^
ingerencji w projekt (w umowie znajduje to odzwierciedlenie w obowia^zku
wykonawcy dokonywania zmian, opracowan w dokumentacji dostarczonej
przez zamawiaja^cego, wynikaja^cych ze stwierdzonych w niej wad wyrazone
wprost w ust. 7 g 3 projektu umowy), kt6rego Wykonawca nie wykonal, co
moze byc poczytane za naruszenie praw autorskich do takiego projektu.
Zobowiajzuj^c Wykonawc$ do sprawowania takiego nadzoru Zamawiaj^cy
powinien zlozyc oswiadczenie, iz w ramach przekazanego przez niego
projektu przysluguje mu pelnia praw do dysponowania takich projektem, do
jego rozporzajdzania, w tym, ze przysluguje mu pelnia praw autorskich (w tym
praw zaleznych do projektu) a takze iz ma prawo do powierzenia nadzoru nad
jego realizacja^ innemu podmiotowi, a w razie pojawienia sie_ roszczen os6b
trzecich, powinien zobowiazac si? do zwolnienia Wykonawcy z takich
roszczen, przejecia i prowadzenia wszelkich post^powan wszcz^tych z
inicjatywy tych podmiot6w w zwiazku z naruszeniem tych praw a takze do
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poniesienia wszelkich koszt6w i szk6d jakie moglyby powstac, w zwiajzku z
naruszeniem tych praw i wszcz^ciem oraz prowadzeniem takich postej3owan.
Proponujemy dodanie w ust. 5 zdania nastej3uj^cej tresci:
,,Zamawiajajcy oswiadcza, ze przysluguje mu pelnia praw do przekazywanych
w ramach realizacji umowy projekt6w, w tym pelnia praw autorskich
(obejmuj^cych prawa zalezne do projekt6w), a takze ze ma prawo do
powierzenia nadzoru nad realizacjq. projekt6w innemu podmiotowi niz autor
projektu, w tym Wykonawcy. W zwiajzku z powyzszym Zamawiaj^cy
oswiadcza, ze zwalnia Wykonawc$ (i jego Projektanta a takze
podwykonawc6w) z wszelkich roszczen, jakie zostana^ lub moga^ zostac
skierowane w zwiajzku z pelnieniem nadzoru nad projektem, w tym przejmie
prowadzenie i poniesie wszelkie koszty jakichkolwiek postej3owan s^dowych
b^da_cych nast$pstwem skierowania przez autora projektu takich roszczefi a
takze poniesie wszelkie szkody poniesione przez Wykonawc^ (w tym jego
Projektanta i podwykonawc6w) powstale w zwiajzku z takimi roszczeniami."

Odpowiedz: Zamawiajajcy potwierdza ze nabyl prawa majaJkowe do przedmiotowej
dokumentacji oraz informuje, ze posiada zgode^ projektant6w dokumentacji
stanowi^cej zal^czniki do PFU dla etap6w I, II i III na ustanowienie i pelnienie
nadzoru autorskiego nad ta^ dokumentacja^ przez podmioty wskazane przez
Zamawiaja^cego. Oswiadczenia projektant6w dotycza^ce autorskich praw
majajtkowych Zamawiaja_cy przekaze wykonawcy wybranemu w drodze
przetargu wraz z dokumentacja^. W zwiajzku z udzielona^ zgoda^ projektant6w
nie zachodza^ okolicznosci uzasadniaja_ce roszczenia ze strony autor6w
dokumentacji projektowej. Zamawiajajcy nie wprowadzi proponowanej
modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 112. Pytanie do g 1 ust. 8 projektu umowy:
W Umowie pojawia si? podmiot zwany UZYTKOWNIKIEM (m.in. g 1 ust. 8,
$ 10 ust. 45, ust. 48, ust. 50, itd.), kt6ry nie zostal w umowie zdefmiowany. Z
uwagi na przewidziany w umowie udzial Uzytkownika w wielu czynnosciach,
z kt6rymi wia_zq. si$ okreslone skutki prawne dla Wykonawcy, w tym bardzo
wazny skutek w postaci odbior6w (Uzytkownik ma brac udzial w odbiorach
koncowych i ostatecznym, gdyz podpisywac ma stosowne protokoly),
Wykonawca wnosi o wyjasnienie przez Zamawiaja_cego kim jest Uzytkownik
poprzez takie jego zdefiniowanie aby mozliwa byla jego jednoznaczna
identyfikacja (wskazanie z nazwy i siedziby jednostek czy podmiot6w, kt6re
b^da^miescily si? w definicji Uzytkownika lub inne, podobne zidentyfikowanie
Uzytkownika).

Odpowiedz: Zamawiaj%cy informuje, ze Uzytkownikami poszczeg61nych element6w
zrealizowanego przedmiotu zam6wienia, b^da^:
a) na obszarze Gdyni :

Budynek Centrum Sterowania Ruchem wraz ze sprz$tem i
oprogramowaniem: Biuro Inzynierii Transportu Urzfdu Miasta Gdyni,
- Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami swiattowodowymi oraz sterowniczymi, urz^dzenia informacji
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podr6znych, nadzoru wizyjnego, urz^dzen rejestracji wykroczen, urza^dzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarz^d Dr6g i Zieleni w
Gdyni,
- Urz^dzenia montowane w pojazdach oraz na przystankach komunikacji
miejskiej: Zarz^d Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
b) na obszarze Gdanska:
- Budynek Centrum Sterowania Ruchem wraz ze sprz^tem i
oprogramowaniem : Zarz^d Dr6g i ZieIeni W Gdarisku
- Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami swiatiowodowymi oraz sterowniczymi, urza^dzenia informacji
podr6znych, nadzoru wizyjnego, urza^dzen rejestracji wykroczen, urza^dzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarzqd Dr6g i Zieleni W
Gdahsku
- Urzajizenia montowane w pojazdach oraz na przystankach komunikacji:

Zarz^d Transportu Miejskiego w Gdarisku.
c) na obszarze Sopotu:
- Stanowisko Sterowania Ruchem wraz ze sprz^tem i oprogramowaniem :
/;ir/;|d Dr6g i Zieleni W Sopocie

Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami swiatiowodowymi oraz sterowniczymi, urza^dzenia informacji
podr6znych, nadzoru wizyjnego, urza^dzen rejestracji wykroczen, urza^dzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarz^d Dr6g i Zieleni W
Sopocie
- Urza^dzenia montowane na przystankach komunikacji: Zarz^d Dr6g i
Zieleni W Sopocie
posiadaja^cy nastej3ujajce adresy:

Biuro Inzynierii Transportu Urz^du Miasta Gdyni:81-364 Gdynia,
ul. lOLutego24
Zarza^d Komunikacji Miejskiej w Gdyni: 81-244 Gdynia, ul. Zakr^t do Oksywia
Zarza_d Dr6g i Zieleni w Gdyni81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego24
Zarzajd Dr6g i Zieleni W Gdansku: 80-254 Gdansk, ul. Partyzant6w 36
Zarzajd Transportu Miejskiego w Gdansku: 80-874 Gdansk, ul. Na Stoku 49
Zarzaxl Dr6g i Zieleni W Sopocie : 81-861 Sopot, ul. Niepodleglosci 930

Pytanie nr 113. Pytanie do g 13 ust. 15 - 17 projektu umowy:
W zwiajzku z zapisami klauzul ust. 15 oraz ust. 17 $ 13, Wykonawca wnosi o
wyjasnienie przez Zamawiaja^cego, nast^puja^cych kwestii:
1) postanowienie zawarte w ust. 15 g 10 umowy, pozostaje w ocenie
Wykonawcy wbrew istocie zobowiajzania wzajemnego; umowa zawarta b^dzie
mi^dzy Zamawiaja^cym a Wykonawcy i uprawnionym do dochodzenia
bezposrednich platnosci za wykonanie poszczeg61nych cz^sci przedmiotu
umowy jest wyia^cznie Wykonawca w relacji Zamawiaja^cy - Wykonawca.
Wprowadzenie zatem zasady, gdzie Zamawiajqcy b^dzie dokonywal
bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane przez
niego na podstawie umowy zawartej z Wykonawca^ i zaakceptowanej przez
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Zamawiaja^cego godzi w istot^ zobowiajzania wzajemnego. Zamawiaja^cy
m6glby zastrzec sobie prawo dokonywania takich platnosci jezeli np.
zwr6cilby si^ o takq. zaplat? do niego podwykonawca a Wykonawca nie
wykazalby w zastrzezonym, rozs^dnym terminie, ze nie zaplacil albo ze nie
rozliczyl tego wynagrodzenia w inny spos6b. Wykonawca wnosi o
wykreslenie lub zmian$ tej klauzuli tak, aby zaplata na rzecz podwykonawcy
byla alternatywa^dla Zamawiaja^cego a nie zasada^.
2) postanowienie zawarte w ust. 17 g 10 umowy, pozostaje w sprzecznosci z
bezwzgl$dnie obowiajzuja^cymi przepisami prawa podatkowego tj. ustawy o
podatku VAT, kt6re reguluja_ zasady wystawiania faktur VAT. Zalecenie
zawarte w ust. 17 nie moze byc przez Wykonawc? wypelnione, bo w swietle
prawa podatkowego, faktura dokumentuje wykonanie czynnosci podlegajqcej
opodatkowaniu, w tym wykonanie uslugi lub dostawy przez Wykonawcej na
rzecz Zamawiajajcego, do kt6rej doliczany jest podatek; nie ma mozliwosci
umieszczenia w fakturze innych danych niz dane Podwykonawcy czy
wskazanie go jako beneficjenta platnosci; Wykonawca wnosi o wykreslenie
tego punktujako sprzecznego z przepisami ustawy o VAT.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dokona wnioskowanej modyflkacji postanowien projektu
umowy. Bezposrednie rozliczanie si? Zamawiaj^cego z podwykonawcami
uzasadnione jest tresciq. art.647' k.c. Postanowienia zawarte w ust. 17 $ 13
umowy, nie pozostajq_ w sprzecznosci z obowiajzuja^cymi przepisami prawa
podatkowego tj. ustawy o podatku VAT, kt6re reguluja^ zasady wystawiania
faktur VAT. Spelnieniem postanowien umowy w tym zakresie b^dzie wpisanie
przez wystawiaj^cego faktur?, ze faktura posiada zala^cznik, w kt6rego tresci
wykonawca wskaze za^dane dyspozycje dotycza^ce zaplaty dla podwykonawcy

Pytanie nr 114.W paragrafie 14 ust.l pkt. 11 Umowy Zamawiaja^cy napisal
,,Strony ustalajq, ze WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJ4CEMU kary umowne
z nastej>ujqcych tytul6w: (....) nieosiqgniqcia w obszarze obj%tym systemem
efekt6w skr6cenia globalnego czasu przejazdu, (wyliczonych zgodnie z
punktem 3.2 w zal. Nr 17 do SIWZ) wszystkichpojazd6w o 5,5 %, apojazd6w
transportu zbiorowego o 6,5%, skutkowac b%dzie naliczeniem kary w
wysokosci 25 000 000,OOzL Kara naliczana b%dzie niezaleznie od kar
wymienionych wpunkcie 11 niniejszego ustgpu"

Pisza^c ,JKara naliczana b$dzie niezaleznie od kar wymienionych w punkcie
11 niniejszego ust%pu" Zamawiaja^cy powoluje si^ w punkcie 11 na punkt 11
tego samego ust$pu. Domniewujemy, ze Zamawiaja^cy mial na mysli inny
punkt/ ust^p.
Prosimy o wskazanie do kt6rego punktu zamierzal odwolac si? Zamawiaja^cy?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy dokonal modyfikacji zapisu projektu umowy stanowiajcego
zala^cznik nr 4 do SIWZ w ten spos6b, ze w gl4 ust. 1 punkt 11 zastaj)il liczb?
,,11" liczba^,,10". Informacja o modyfikacji ukazala si? w dniu 15.09.201 lr na
stronie internetowej w pliku pn. ,,odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2011"
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Pytanie nr 115. W paragrafie 14 ust.2 Umowy Zamawiaja^cy napisal
,, Sum% wysokosci naliczonych WYKONA WCY kar umownych wymienionych w

niniejszymparagrafie, strony ograniczajq do wysokosci 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w $ 12 ust. 1 z wyjqtkiem kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w punktach 13 i 14 oraz w punkcie 6 w zakresie
op6znienia w usuni%ciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji"

W tresci umowy w paragrafie 14 ust.l nie wystepuje punkt 14.
Prosimy o ewentualna^ weryfikacj? umowy lub wyjasnienie kt6ry punkt miat
na mysli Zamawiaja^cy pisz^c o punkcie 14 (par.l4 ust.l)?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 28

Dotyczy znak6w zmiennej tresci: STWIORB/SST-ZZT
Pytanie nr 116. Wymagany przez Zamawiaj^cego zakres temperatury pracy dla znak6w

zmiennej tresci okreslony jest od -25"C do +55"C. Zakres ten nie jest
adekwatny do warunk6w klimatycznych panuj^cych w naszym kraju. Czy w
zwiajzku z tym nie nalezy zamienic ww. zapis na zapis o tresci: "Zakres
temperaturowy pracy znak6w zmiennej tresci powinien zawierac siq
wprzedziale od -40^C do +60"C klasa Tl + T3 zgodnie znormq PE-EN
12966-1:2005+A1:2009". Zmiana ta umozliwi bezproblemowa^ prac?
znak6w zmiennej tresci w strefie klimatycznej Polski przez okres calego
roku oraz zapewni zgodnosc z norm^PE-EN 12966-1:2005+A1:2009.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie zmieni zapis6w SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiaja^cy informuje, ze zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej
wymagany jest przez Zamawiaja^cego zakres temperatury pracy dla znak6w
zmiennej tresci w przedziale od -25"C do +55"C jako minimalny parametr
kt6ry musi zostac spe!niony. Nie oznacza to, w tym przypadku, ze przedzial
ten nie moze wynosic od -40"C do +60"C.

Pytanie nr 117. Czy znaki i tablice zmiennej tresci nalezny wykonac zgodnie zPE-
EN12966-1:2005 +A1:2009 (uaktualniona i obowia_zuja^ca norma od 2009r.)
oraz zgodnie z "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie ,,Szczeg6towych warunk6w technicznych dla
znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunk6w umieszczania ich na drogach. " Dziennik Ustaw RP -
Zalqcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "

Odpowiedz: Wykonawca zobowia^zany jest wykonac znaki i tablice o zmiennej tresci
zgodnie z "Rozporza_dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie ,,Szczeg6towych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w
drogowych oraz urzajdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w
umieszczania ich na drogach." Dziennik Ustaw RP - Zal^cznik do nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r." oraz zgodnie z obowiajzuja^w chwili
realizacji normq. PN-EN 12966. Zamawiaja^cy modyfikuje zapisy SIWZ w
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ten spos6b, ze w rozdziale 3 w ustepie 3.13 dopisuje po kropce drugie
zdanie, kt6re otrzymuje brzmienie:
,,Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powolane s^konkretne normy i
przepisy, kt6re spelniac maja^materialy, sprz^t i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, b^da^obowiajzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepis6w o ile w SIWZ nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s^_
panstwowe lub odnoszq. si$ do konkretnego kraju lub regionu, moga^ byc
r6wniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj^ce r6wny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadz6r
inwestorski. R6znice pomi$dzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq. byc dokladnie opisane przez Wykonawc^ i przedlozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia."

Dotyczy tablic zmiennej tresci: STWIORB/SST-TZT
Pytanie nr 118. l.Wymagany przez Zamawiaja^cego zakres temperatury pracy dla znak6w

zmiennej tresci okreslony jest od -25"C do +55"C. Zakres ten nie jest
adekwatny do warunk6w klimatycznych panuja^cych w naszym kraju. Czy w
zwi^zku z tym nie nalezy zamienic ww. zapis na zapis o tresci:
2."Zakres temperaturowypracy znak6w zmiennej trescipowinien zawierac
sie_ wprzedziale od -40^C do +60"C klasa Tl + T3 zgodnie z normq PE-EN
12966-1:2005+A1:2009"
3. Zmiana ta umozliwi bezproblemowa^ prac$ znak6w zmiennej tresci w
strefie klimatycznej Polski przez okres calego roku oraz zapewni zgodnosc z
norma^PE-EN 12966-1:2005+A1:2009.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 116.

Pytanie nr 119. Zamawiaja^cy wymaga aby TZT umozliwialy wyswietlanie dowolnych tresci
graficznych i alfanumerycznych a jednoczesnie narzuca technologie
wykonania Led z diod o barwie bialej i czerwonej. Wykonanie tablic w tej
technologii ograniczy wyswietlane tresci graficzne i znaki alfanumeryczne
do koloru bialego i czerwonego. Ponadto producenci znak6w zmiennie tresci
unikaja^ stosowania diod bialych, ze wzgl^du na ich kr6tka^ zywotnosc- diody
biale szybko si? wypalaja^ a co oznacza utrat? parametr6w swietlnych. Czy
ZamawiaJ3cy wyrazi zgod^ na wykonanie tablic zmiennej tresci w
technologii LED RGB? Co przedluzy zywotnosc tablic oraz dla mozliwosc
zastosowania pelnej gamy kolor6w w tym r6wniez wymaganego koloru
bialego i czerwonego. Ponadto przedmiot Zam6wienia publicznego musi byc
opisany funkcjonalnie natomiast nie dozwolone jest narzucanie technologii
wykonania, ponizej cytat z ww. ustawy: " Art. 7.1 Zamawiajqcy
przygotowuje iprzeprowadzapost%powanie o udzieleniu zam6wienia
w spos6b zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wne
traktowanie wykonawc6w" , oraz "Art. 29.1. przedmiotu zam6wienia nie
mozna opisywac w spos6b, kt6ry m6glby utrudniac uczciwq konkurencj%."
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Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie zmieni zapis6w SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza wyswietlania na tablicy zmiennej tresci
informacji w innych barwach niz wskazane w wymaganiach oraz
zatwierdzonych w projektach docelowej organizacji ruchu z wykorzystaniem
tablic i znak6w zmiennej tresci.

Pytanie nr 120. 5.Czy Zamawiaj^cy dopuszcza aby raster tablicy zmiennej tresci byl
mniejszy bq,dz r6wny 20mm, spowoduje to zwi^kszenie rozdzielczosci
tablicy a co za tym idziejakosci wyswietlanych tresci.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza mniejszy od wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych raster tablicy zmiennej tresci pod warunkiem niezmieniania
wymiar6w wyswietlanych znak6w oraz niezmieniania wymiar6w pola
aktywnego tablicy.

Pytanie nr 121. Czy Zamawiaja_cy dopuszcza wykonanie tablic zmiennej tresci w klasie B6?
Zgodnie znorma_ PE-EN 12966-1:2005+A1:2009 wymagana klasa B7jest
stosowana w wyjatkowych sytuacjach lokalizacyjnych. Zastosowanie
znak6w w klasie B7 a wiejc szerokiej wiajzki swiatla emitowanego, moze
spowodowac w przypadku zblizania si$ pojazdu do znaku odcia^ni^cia
wzroku kierowcy od drogi i stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownik6w drogi. Norma zaleca stosowanie dla warunk6w miejskich
klas? B5 lub B6. Ponizej fragment normy.
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Tab1e D,4 — Examples for applications of Beam Width CIasses

Beam width
class

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Typtcal appltcatran

High speed road, two runrirsg pius one aafety lanes, sign mounted at high tevel above
traffic typieafly size ran^s D and E of TaWes D.4, D.5 and D.6.

High speed road. thre* ainning p)us one safety ianes, sign mounted at high levef above
traffic typicalily size rartges D and E of TaWes D.4, D.5 and D.6

High speed road, foir running pfus one safety lanes. sign nx>unted at high level above
traffic or A the side of the road and requirirtg a wider beam width to cover al! the lanes.
typically size ranges D and E of Tabtes D.4, D.5 and D.6.

Medium speed road, sign mounted at high level, typicalty stze ranges B and C of Tables
D.4, D.5 areJ D.6.

Urban areas, shoulder mounted stgn, sign mounted at low level, typ*calfy size ranges A, B
and C of Tabtes D.4, D.5 and D.6.

As B5 above, sign mounted at high level..

For special appficafons where very wlde hortzontal anti vertscai beam wdths are required

NOTE 1 ln urban are-as B7 couid be used where the apprraî i speed is slow and tegibility distance
is sbort, i" could accourit for the interesS of cycfists and pedestrians.
NOTE 2 ln highway applications B7 ccuM be used where extreme road curealire (-ISE to be
acoofnmodated e.g. a dreular enlry siip road onto a high speed highway.

NOTE For the purposes of ttiis tabte ttie fbliowsng defiraSons .an? suggested:_

High spe*d road - cne on which the 85%ils spe*d is greater Bian 190 kph

Medium speed road - one on which the 85%ile speed is grea!er 8han 5Q kph and no greater than 1 Q0 kph

Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie zmieni zapis6w SIWZ w powyzszym zakresie. Zamawiaja^cy
wyjasnia, ze ze wzgl^du na fakt, iz tablice zmiennej tresci b^d^umieszczane
w terenie miejskim na drogach o dopuszczalnej maiej pr^dkosci, konieczne
jest zastosowanie mozliwie szerokiego kata widzenia. Zamawiaja^cy wymaga
wykonania tablic zmiennej tresci w klasie B7.

Dotyczy tablic informacji parkingowej: STWIORB/SST-TDIP
Pytanie nr 122. Czy tablice informacji parkingowej maja byc wykonane zgodnie z zgodnie

zPE-EN12966-l:2005 +A1:2009 (uaktualniona i obowiajzuj^ca norma od
2009r.) oraz zgodnie z "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie ,,Szczeg6lowych warunk6w technicznych dla
znak6w i sygnat6w drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunk6w umieszczania ich na drogach. " Dziennik Ustaw RP -
Zalqcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "
Odpowiedz: Wykonawca zobowi^zany jest wykonac tablice informacji
parkingowej zgodnie z "Rozporza^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie ,,Szczeg61owych warunk6w technicznych dla
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znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz^dzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunk6w umieszczania ich na drogach." Dziennik Ustaw RP -
Zal^cznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r." oraz
dokumentacja^ przetargowa^ Zamawiaj^cy zmodyfikowal zapisy SIWZ w
tym zakresie odpowiadaj^c na pytanie nr 117.

Pytanie nr 123. W punkcie 2.2 wskazane sa^ wymagania funkcjonalne dla urza^dzen. W
szczeg61nosci wymagane jest, aby urz^dzenie z jednej strony umozliwialo
"wykonanie zdj^cia umozliwiaja^cego identyfikacj? kierowcy" (bullet
pierwszy) a z drugiej strony umozliwialo "wykonanie sekwencji zdj^c tylu
pojazdu i aktualnego stanu na sygnalizatorze dla tego pojazdu" (bullet piaJy).
Jak pogodzic fakt, ze zdj^cie ma byc wykonane z przodu i z tylu pojazdu
jednoczesnie? Czy to oznacza, ze zastosowane ma byc wi$cej niz jedno
urz^dzenie dostarczaja_ce obraz cyfrowy, np. kilka synchronicznie dzialaj^cych
kamer?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w zal^czonej dokumentacji projektowej
zastosowano dodatkowa^ kamer^ rejestruj^cq. obraz tylu pojazdu oraz
odpowiedniego sygnalizatora.

Pytanie nr 124. W swietle nowych przepis6w ustawy "Prawo o ruchu drogowym",
obowia^zuja^cych od poczaJku 2011 r., niejest juz koniecznym uwidocznienie
na zdj^ciu twarzy kierowcy. W procesie identyfikacji sprawcy wykroczenia
wystarczyc moze identyfikacja pojazdu poprzez tablic$ rejestracyjna^ a
nast^pnie identyfikacja wlasciciela pojazdu. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza
zastosowanie systemu, w kt6rym nie b^dzie stosowane blyskowe doswietlenie
podczas wykonywania zdj^cia, przez co w niekt6rych sytuacjach (np. w nocy)
widoczna b^dzie tablica rejestracyjna ale nie koniecznie twarz kierowcy?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga zastosowania urza^dzen umozliwiaj^cych skuteczne
karanie kieruja^cych popelniaja^cych wykroczenia w zgodzie z przepisami
obowiajzuJ3cymi w chwili realizacji.

Pytanie nr 125. W punkcie 2.2 oraz 2.5 wpisano wymaganie, ze "obrazy maja_ byc
archiwizowane w pani$ci FLASH". Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie
innego rodzaju nieulotnego nosnika pami^ci (np. przemyslowych dysk6w
SSD), kt6re gwarantuja^ wi^ksza^ zywotnosc i wieJkszq. pojemnosc
jednoczesnie? W szczeg61nosci problemem moze byc przechowywanie
materialu dowodowego przez co najmniej 24h w przypadku, gdy material
dowodowy b^dzie obszerny (duzo wykroczen).

Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza rejestracj? obrazu w pami$ci nieulotnej dowolnego
typu.

Pytanie nr 126. W punkcie 2.5 wskazane jest, ze rejestrator danych powinien archiwizowac
zdj^cia w postaci plik6w JPEG, a nast^pnie przekazywac tak zarchowizowane
zdj$cia do centrum zarza_dzania. Szereg system6w sluza^cych do rejestracji
przejazdu na czerwonym swietle stosuje bardziej rozbudowane postacie
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dokumentacji wykroczenia, np. sekwencj$ wideo pola^czona^ z wieloma
zdj$ciami pojazdu o duzej rozdzielczosci i duzej dynamice (wi$cej niz 24
bity/piksel). Czy Zamawiaja^cy dopuszcza przygotowanie materiahi
dowodowego opisuja^cego wykroczenie w innej formie niz w postaci zdj$cia
(ew. sekwencji zdj$c) JPEG?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wymaganie archiwizowania zdj$c w postaci plik6w
JPEG jest wymaganiem minimalnym. Zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie
innego sposobu archiwizacji pod warunkiem zapewnienia wlasciwosci
umozliwiaja^cych skuteczne karanie popelniaja^cych wykroczenia w zgodzie z
przepisami obowia^zuja^cymi w chwili realizacji.

Pytanie nr 127. W punkcie 2.6jest wskazane, ze "procesor wizyjny powinien analizowac co
najmniej 24 obrazy na sekundej", a jednoczesnie "czas rozpoznania numeru
rejestracyjnego nie moze przekroczyc O,5s". Z pierwszego kryterium wynika,
ze czas na przetworzenie jednego obrazu nie powinien byc dtuzszy niz
niespema 0,042s (24 obrazy na sekundeJ - czy to oznacza, ze analiza obrazu
nie jest r6wnowazna z rozpoznaniem w nim tablicy rejestracyjnej? Jezeli nie
jest, to co nalezy rozumiec pod okresleniem "analiza obrazu" w kontekscie
szybkosci 24 obraz6w na sekund??

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga czasu rozpoznania numeru rejestracyjnego nie dluzszego
niz O.5s. Wymaganie pr^dkosci analizy 24 obraz6w na sekund$ ma na celu
zapewnienie odpowiedniej skutecznosci automatycznego wyboru obrazu dla
wlasciwej analizy ANPR.

Pytanie nr 128. W punkcie 2.7 okreslone sa^parametry kamer wizyjnych. Czy wskazanie to
dotyczy r6wniez kamer do cel6w rozpoznawania tablic? W szczeg61nosci jak
pogodzic fakt, ze zdj^cie pojazdu popetniaja^cego wykrocznie moze wymagac
sztucznego doswietlenia blyskowego, kt6rego wykonanie nie jest mozliwe z
powod6w technicznych przy uzyciu systemu z automatycznie regulowana^
przyslon^(AUTOIRIS)?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w p. 2.8 Specyfikacji STWIORB/SST-FC i
STWIORB/SST-FP nalezy zastosowac staly oswietlacz pracuja^cy w pasmie
podczerwieni.

Pytanie nr 129. W punkcie 2.8 okreslone sa_ parametry techniczne promiennik6w
podczerwieni dla potrzeb rozpoznawania tablic. Czy to oznacza, ze nie jest
mozliwe zastosowanie w nocy oswietlenia swialem blyskowym (flesza), kt6re
wyzwalane byloby w momencie wykrycia wykroczenia i pozwalaloby na
wlasciwe doswietlenie tablicy w swietle widzialnym?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 128.

Pytanie nr 130. W punkcie 2.8 okreslone sâ  parametry techniczne promiennik6w
podczerwieni dla potrzeb rozpoznawania tablic. Uzyto sformulowania
"Promienniki powinny emitowac swiatk> w pasmie niewidocznym dla oka
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czlowieka", kt6re w praktyce trudne jest do interpretacji. Czy Zamawiaja^cy
mial na mysli promienniki na dowolnym typ podczerwieni (np. "standardowy"
o dlugosci fali 850nm) czy tez promienniki na tzw. gl^boka^ podczerwien
(o dlugosci fali co najmniej 940nm) zalecane do zastosowan ITS?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze nalezy zastosowac promienniki pracuj^ce w
pasmie podczerwieni. Wyb6r rodzaju promiennika podczerwieni i dlugosc fali
nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 131. W punkcie 2.10.3 okreslono wlasciwosci detektor6w pojazd6w innych niz
czujniki magnetyczne i p^tle indukcyjne. Wskazano, ze dla tych czujnik6w
wymagana jest jakosc detekcji na poziomie co najmniej 99,5%. Czy jakosc
taka wymagana jest takze dla wczesniej opisanych czujnik6w do
bezprzewodowej detekcji magnetycznej oraz peJli indukcyjnych?

Odpowiedz: Zamawiajq,cy wymaga aby dla wszystkich rodzaj6w detektor6w wymagana
skutecznosc detekcji wynosila 99,5 %.

Pytanie nr 132. W punkcie 2.10.3 okreslono wlasciwosci detektor6w pojazd6w innych niz
czujniki magnetyczne i p^tle indukcyjne. Jak rozumiec zapis "100%
dokladnosc pozycjonowania wykrytego pojazdu na konkretnym pasie ruchu"?
Jak przebiegac b^dzie ocena spelniania/niespelniania tego kryterium? Czy tego
samego typu kryterium zastosowane b^dzie do czujnik6w do bezprzewodowej
detekcji magnetycznej orazp$tli indukcyjnych?

Odpowiedz: Zapis ,,100% dokladnosci pozycjonowania pojazdu na danym pasie ruchu"
oznacza, ze dla 100% pojazd6w z posr6d pojazd6w wykrytych zostanie
poprawnie okreslony pas ruchu na kt6rym pojazd przebywal w chwili detekcji.
Kryteria odbioru urz^dzen opisano w Zal^czniku nr 7 do SIWZ (,, Specyfikacja
Techniczna Systemu Zarza^dzania Ruchem" pkt. 5.3.3
Wymaganie 100% dokladnosci pozycjonowania pojazdu na pasie ruchu b^dzie
stosowane dla wszystkich rodzaj6w detektor6w.

Pytanie nr 133. Pytanie do Zala^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarz^dzania Ruchem punkt 3.1.10.9.:
Zamawiaja^cy w punkcie opisuje spos6b prezentacji informacji o warunkach
ruchu na portalu internetowym. Dla prezentacji nat^zen ruchu, pr^dkosci, strat
czasu Zamawiaja_cy wymaga podzialu na 5 klas. Naszym zdaniem takie
rozwi^zanie bedzie nieczytelne dla uzytkownik6w, dlatego proponujemy
zmienic wymaganie na co najmniej 3 kategorie.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie zmieni tresci zapis6w SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 134. Pytanie do Zala^cznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarza^dzania Ruchem punkt 3.1.12.1.3:
Czy wym6g instalacji bazy GIS w calosci na serwerach w kazdym Centrum
oznacza, ze jedna z baz danych np. w Gdyni b$dzie gl6wna a druga w Gdansku
b$dzie zapasowa?
Jezeli nie to prosimy podac,jakie sa^oczekiwania Zamawiaja^cego?
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga aby obie bazy GIS pracowaly r6wnolegle.

Pytanie nr 135. W Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dla Modernizacji Sygnalizacji
Swietlnych STWIORB/SST-S
W punkcie 2.7 Zamawiajacy wymaga zastosowania sygnalizator6w na
napi^cie zasilaja^ce 42V.
Czy wymaganie dotyczy takze istnieja^cych skrzyzowan z sygnalizatorami na
napi^cie 230V? Jezeli tak to czy trzeba wszystkie sygnalizatory takze na
skrzyzowaniach bez modernizacji wymienic na sygnalizatory na 42V i
zastosowac odpowiednie sterowniki sygnalizacji? Czy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie sygnalizator6w na 40V lub 48V -jak dla sterownika
sygnalizacji swietlnej - punkt 2.9?

Odpowiedz: Wykonawca zobowiajzanyjest zastosowac sygnalizatory LED ze sciemnianiem,
zasilane napi$ciem 230V.
Zamawiaja^cy modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie i zmienia wymaganie
dotycza^ce napi^cia zasilania wszystkich sygnalizator6w: w miejsce 42V
wpisuje 230V.

Pytanie nr 136. W zala^czniku nr 15 do SIWZ Zamawiajacy napisai, ze wymagania zawarte
w punkcie IV zala^cznika dotycza^ takze okresu od odbioru technicznego do
odbioru koncowego wtasciwego etapu rob6t. Prosimy o dokladne
sprecyzowaniejakich urza^dzen sygnalizacji swietlnej wymagania z punktu IV
dotycz^ dla okresu od odbioru technicznego do odbioru koncowego
wlasciwego etapu rob6t.

Odpowiedz: Wymagania z pkt. IV dotyczy urzaxrzen wymienionych w pkt. II 1 zalacznika
nrl5doSIWZ.

Pytanie nr 137. Prosimy o podanie ile stacji roboczych oraz licencji na poszczeg61ne
systemy i programy nalezy dostarczyc dla kazdego Centrum Zarz^dzania
Ruchem.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotycza^ce licencji na oprogramowanie
zamieszczono w zala^czniku nr 21 do SIWZ. Liczbe_ stacji roboczych okreslono
w PFU dla etapu I, II i III oraz w zala^czonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 138. Czy dla kazdego Centrum Zarza^dzania Ruchem ma zostac zainstalowany
niezalezny Systemu Nadzoru Wizyjnego 7

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zala^czona^dokumentacja^ projektowa^ w
kazdym centrum nalezy zainstalowac odr^bny system nadzoru wizyjnego.

Pytanie nr 139. Czy wszystkie obraz z kamer Systemu Nadzoru Wizyjnego podla^czone do
Centrum Zarzaxlzania w Gdyni i Gdansku maja^ byc dost^pne dla wszystkich
operator6w systemu (w Gdahsku, Gdyni i Sopocie)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze system nadzoru wizyjnego nalezy wykonac
zgodnie z zala^czona^ dokumentacja^ projektowa^ w kt6rej zastosowano
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rozwiajzania umozliwiaj^ce dost^p i sterowanie kamerami podla^czonymi do
jednego centrum ze stanowisk operatorskich drugiego centrum.

Pytanie nr 140. Zai. 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem
punkt 8.1.2.2. Czy Zamawiaja^cy ma zgodej od wlascicieli wszystkich
parking6w przewidzianych do monitorowania na instalacj^ kamer
monitoringu wizyjnego?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy dostarczy odpowiednie dokumenty na etapie realizacji
przedmiotu zam6wienia.

Pytanie nr 141. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarz^dzania Ruchem
punkt 8.2.1.1. Czy Zamawiaj^cy ma zgod? od wlascicieli wszystkich
parking6w przewidzianych do monitorowania na instalacj^ urz^dzeri
zliczaj^cych zaj$tosc parkingu?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy dostarczy odpowiednie dokumenty na etapie realizacji
przedmiotu zam6wienia.

Pytanie nr 142. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzajdzania Ruchem
punkt 11.2. Czy do wszystkich komputer6w pokladowych w pojazdach
komunikacji publicznej w Gdansku i Gdyni nalezy podla^czyc impuls z
hodometru pojazdu (licznika drogi)?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze impuls z hodometru pojazdu nalezy podl^czyc do
wszystkich pojazd6w.

Pytanie nr 143. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarz^dzania Ruchem
punkt 11.3.1.2.Kto i w jakim okresie poniesie koszty dzierzawy la^cza
komunikacyjnego dla pol^czenia tunelowego do sieci operatora GSM oraz
samej transmisji danych w ramach sieci GSM 7

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wszelkie koszty transmisji danych w okresie do
odbioru ostatecznego poniesie Wykonawca.

Pytanie nr 144. Czy Zamawiaj%cy wymaga aby urza^dzenia pomiarowe do rejestracji
przekroczenia prejdkosci chwilowej i odcinkowej posiadaly Zatwierdzenie
Typu z G16wnego Urze_du Miar w Warszawie na czas zlozenia oferty?

Odpowiedz: Wszystkie certyfikaty, dopuszczenia, swiadectwa, zatwierdzenia typu dla
proponowanych urzajdzen i material6w Wykonawca b^dzie zobowia^zany
przedstawic Nadzorowi/Zamawiajq.cemu na etapie realizacji przed ich
wbudowaniem/montazem .

Pytanie nr 145. Czy Zamawiajajcy dopuszcza rejestrator przejazdu na czerwonym swietle,
kt6ry jednoczesnie moze pelnic funkcj^ rejestratora przekroczenia pr^dkosci
chwilowej, z wykorzystaniem p^tli indukcyjnych zainstalowanych w jezdni,
zatwierdzone przez G16wny Urzajd Miar w Warszawie?
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Odpowiedz: Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie wymienionego rozwia^zania pod
warunkiem spelnienia wymagan Specyfikacji Technicznych oraz dostarczenia
dokument6wwymienionychwSIWZ pkt.3.7 ppktlO).

Pytanie nr 146. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza urza^dzenia pomiarowe wyposazone w kamer?
wysokiej rozdzielczosci bez mechanizmu automatycznego rozpoznawania
numeru tablicy rejestracyjnej? Z zebranych doswiadczen uwazamy iz czytanie
tablic rejestracyjnych sprawdza si$ najlepiej w zewn^trznym oprogramowaniu
back office, w kt6rym zaimplementowanych jest kilka niezaleznych
protokol6w ANPR, kt6re sprawdzaja^ zarejestrowanaJablic? rejestracyjna^
pojazdu.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga zastosowania przetwarzania ANPR w miejscu lokalizacji
kamery zgodnie z zalajczona^ dokumentacjq. projektowa^ oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Zamawiaja^cy nie dopuszcza rozwiajzania
polegaja^cego na zastosowaniu centralnego przetwarzania obraz6w w celu
rozpoznania numeru rejestracyjnego.

Pytanie nr 147. Czy Zamawiaja^cy jest swiadom iz w Polsce na ta^ chwil$ nie istnieja^
urza^dzenia pomiarowe kt6re jednoczesnie realizujq. pomiary pr^dkosci
chwilowej, pomiary pr$dkosci sredniej na danym odcinku i rejestruja^ce
wykroczenia niestosowania si^ do sygnalizacji swietlnej?
Czy Zamawiaja^cy dopuszcza urza^dzenie pomiarowe, kt6re ma mozliwosc
rejestrowania tylko pr$dkosci chwilowej oraz wykroczen na czerwonym
swietle, a pomiar pr^dkosci odcinkowej b^dzie realizowaio inne niezalezne
urza^dzenie pomiarowe?

Odpowiedz: W pkt. 3.7 ppkt 8) SIWZ Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie jednego
urza^dzenia realizujajcego wymienione funkcje. Zamawiaja^cy dopuszcza takze
zastosowanie rozwia^zania w kt6rym poszczeg61ne funkcje sq. realizowane
przez odr^bne urza^dzenia.

Pytanie nr 148. Czy Zamawiaja^cy dopuszcza aby urza^dzenie pomiarowe do rejestracji
pr^dkosci i wykroczen niestosowania si? do znak6w sygnalizacji swietlnej
byto zainstalowane na konstrukcji wsporczej na poboczu drogi z mozliwosci%
kontrolowania do 4 pas6w ruchu?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza wymienione w pytaniu rozwia^zanie pod warunkiem
spelnienia wymagan Specyfikacji Technicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 149 :Pytanie do $ 4 projektu umowy: Kary umowne
1) w zwia^zku z zastrzezeniem kar za op6znienie, czy zamawiaja^cy potwierdza, ze

kary b^da^ naliczane w przypadku przekroczenia termin6w (op6znien, za kt6re
wykonawca ponosi odpowiedzialnosc; wykonawca zwraca uwage^ ze op6znienie
to kazde przekroczenie terminu; zastrzezenie tak rozbudowanego katalogu kar w
tym karanie wielokrotnie za to samo jest bardzo powaznym ryzykiem dla
wykonawcy, dodatkowo w przypadku gdyby zamawiaja^cy zamierzal naliczac
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kary za kazde op6znienie tj. nawet takie za kt6re wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci

2) na zasadzie r6wnosci stron wykonawca wnosi o wprowadzenie dla wykonawcy
kary na wypadek odstajnenia od umowy z przyczyn, za kt6re wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci w wys. 15% wynagrodzenia umownego brutto i
zastrzezenie dochodzenia odszkodowania przewyzszaj^cego wysokosc
zastrzezonej kary;

3) kara zastrzezona w $ 14 ust. 11, jest kara^ niewsp61miernie wysoka^ zar6wno do
wartosci zam6wieniajak i rodzaju naruszenia; wykonawca wnosi o zmniejszenie
wysokosci tej kary, kt6ra stanowi nieuzasadniona^ i raza^co wyg6rowana^
dolegliwosc.

Odpowiedz: Zamawiajajcy potwierdza , ze kary b$da^ naliczane z tytuiu op6znienia oraz
informuje, ze nie wprowadzi wnioskowanych modyfikacji zapis6w g 14. Kara
zastrzezona w $ 14 ust. 11 w ocenie Zamawiajaxego nie stanowi raza^cej i
wyg6rowanej kary zwazywszy na rodzaj przedmiotu zam6wienia oraz na fakt
dofmansowania ze srodk6w UE, kt6re Zamawiaja^cy zobowiajzany b$dzie
zwr6cic w przypadku nieosi^gni^cia zakladanych efekt6w.

Pytanie nr 150: Pytanie do g 16 projektu umowy:
W ust. 2 g 16 jest odwolanie do ust. 3 a powinno byc do ust. 4 $ 16 - chodzi i
wskazanie wysokosci zabezpieczenia dla poszczeg61nych Gmin Miast
Tr6jmiasta.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy modyfikuje zapisy projektu umowy stanowia^cego zala^cznik nr 4
do SIWZ w ten spos6b, ze w $16 ust. 2 w zdaniu pierwszym zast^puje si? cyfr^
,,3"cyfr^,,4".

Pytanie nrl51 :Pytanie do $ 16 projektu umowy:
W ust. 7 $ 16jest mowa o usuni^ciu wad i usterekjako mozliwosci skorzystania
z ustanowionego zabezpieczenia w celu rozliczenia wykonawstwa zast^pczego
zaangazowanego do ich usuwania. Wykonawca zwraca uwag?, ze
zabezpieczenie, zgodnie z ustawa^ PZP ma zaspokajac roszczenia z tytulu po
pierwsze wyta^cznie reJ<ojmi (co dotyczy r6wniez zapisu w ust. 5 $ 16) i nadto za
wady, a nie usterki. Wnosimy o odpowiednia^zmian^.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 152 :Pytanie do $ 16 projektu umowy:
W ust. 8 Zamawiaja^cy przewidzial procedur^ przedluzenia zabezpieczenia, w
razie niezakonczenia rob6t budowlanych w terminie umownych lub przedluzenia
procedury odbiorowej. W ocenie wykonawcy sam fakt przedluzenia procedury
odbiorowej lub niezakonczenie rob6t budowlanych nie powinien byc podstawa^
do zajiania wydluzenia zabezpieczenia, jezeli zar6wno niezakonczenie tych
rob6tjak i przedluzanie si? procedury odbiorowej jest nastej3stwem okolicznosci,
za kt6re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Wykonawca wnosi o
dodanie w ust. 8 cze_sci zdania po stowach 'procedury odbiorowej' w brzmieniu:
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'... z przyczyn, za kt6re Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, ...." i dalej bez
zmian.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 153:Pytanie do $ 16 projektu umowy:
Wykonawca zwraca uwag^, ze zasady zwrotu, czy tez obowi^zywania
zabezpieczenia, o kt6rym mowa w g 16 umowy, nie sâ  skorelowane z terminami
obowia_zywania reJ<ojmi (kt6ry zgodnie z $ 15 ust. 2 jest r6wny okresowi
gwarancji), kt6ra biegnie od dnia odbioru kazdego z poszczeg61nych etap6w i do
tego terminu wykonawca powinien zapewniac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wys. 70% a nie od odbioru ostatecznego czyli wszystkich
etap6w. Wykonawca wnosi o zmian$ w kazdym z punkt6w ust. 6, w ppkt. B)
ostatniej cze_sci zdania w brzmieniu 'w terminie 30 po odbiorze ostatecznym rob6t
Wykonawcy' na zdanie w brzmieniu ,,w terminie 30 dni po odbiorze kazdego
etapu rob6t, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci rob6t danego etapu."

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany oraz wyjasnia, iz
przedmiotowy zapis oznacza, iz potwierdzeniem faktu zakonczenia realizacji
calego zakresu przedmiotu zam6wieniajest dopiero odbi6r ostateczny.

Pytanie nrl54 :Pytanie do $ 18 ust. 2 projektu umowy:
Wykonawca wskazuje na prawdopodobnie pomylk$,jaka znalazla si$ w $ 198 ust.
2 pkt.3) umowy, tj. zobowi^zanie do naprawienia Zamawiaja^cemu szkody
spowodowanej przerwaniem rob6t, poprzez zaplat^ kary umownej, w razie
odstapienia od umowy przez Wykonawc$. Wykonawca zwraca uwag$, ze
odstaj)ienie od umowy przez niego moze byc wyl^cznie nast^pstwem
okolicznosci, za kt6re odpowiedzialnosci ponosi Zamawiaja^cy, zatem
wprowadzenie kary za spowodowanie szkody spowodowanej przerwaniem rob6t i
to w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego, ma de facto zniech$cic
Wykonawc^ do takiego odstapienia. Z uwagi na powyzsze, a takze na dosc
specyficzna konstrukcj? tej kary wykonawca wnosi o wyjasnienie wspomnianej
klauzuli tj. czy Zamawiaj^cy b^dzie naliczal Wykonawcy kare^ w przypadku
wystapienia szkody.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy potwierdza, ze zapisy g 18 ust. 2 projektu umowy sa^prawidlowe
oraz, ze kary zostana^ naliczone w przypadku wyrzajdzenia szkody przez wykonawc^.

Pytanie nrl55 :Pytanie do g 18 ust. 3 projektu umowy:
Z uwagi na zastrzezenie prawa wypowiedzenia umowy przez Zamawiaj^cego na
wypadek nie dotrzymania termin6w przez Wykonawce_, w tym z prawem do
naliczenia kary umowne w wys. 15% wynagrodzenia umownego brutto,
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy skorzystanie z zastrzezonych uprawnien
nastaj)i w kazdym przypadku niedotrzymania terminu realizacji czy tylko w takim
przypadku jego niedotrzymania, kt6re jest nast^pstwem okolicznosci, za kt6re
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc? W przypadku tego projektu,
niedotrzymanie terminu moze nastapic z wielu przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, a leza_cych np. po stronie urz$d6w wydajacych odpowiednie decyzje
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administracyjne; Jezeli Zamawiaj^cy zamierza skorzystac z tego uprawnieni w
kazdym przypadku niedotrzymania terminu (niezaleznie do przyczynienia sie^
Wykonawcy) wnosimy o wyjasnienie tak daleko posuni^tego i niewsp61miernego
do zagrozenia, zabezpieczenia zamawiaja^cego; w przeciwnym razie wykonawca
wnosi o dodanie w ust. 3 po slowach 'w realizacji; cze_sci zdania w brzmieniu:
,, i termin6w realizacji, z przyczyn, za kt6re Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc, ...".
Nadto wykonawca zwraca uwage^ ze w tym przypadku jednostronnym sposobem
rozwi^zania umowy niejest wypowiedzenie tylko odstajnenie od niej.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy potwierdza, ze zapis g 18 ust. 3 projektu umowyjest prawidlowy i
nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji. Jednakze Zamawiaja^cy wyjasnia, iz w
5 19 projektu umowy przewidziano przyczyny i okolicznosci wprowadzenia zmian
do zawartej umowy.

Pytanie nrl56:Pytanie do $ 18 ust. 4 projektu umowy:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie, na zasadzie r6wnosci stron prawa
Wykonawcy do jednostronnego podpisania protokolu inwentaryzacji po
odstaj3ieniu od umowy. Prawo to zostalo zastrzezone wyla^cznie dla
Zamawiaja^cego a powinno byc dla obu stron, gdyz Zamawiaja^cy r6wniez moze
uchylac sie^ od podpisania takiego protokolu. Wykonawca nadto wnosi o dopisanie
w ust. 4 przed slowem 'odmowy' wpisanie slowa 'nieuzasadnionej'. Wykonawca
powinien miec prawo odm6wic podpisania protokolu, jezeli ten bejdzie zawieral
tresci, z kt6rymi Wykonawca nie b^dzie si? zgadzal. Prawo do jednostronnego
sporzajizenia protokolu powinno byc nast$pstwem nieuzasadnionej odmowy jego
podpisania a nie odmowy w kazdym przypadku. W tym przypadku m6wimy o
protokole, kt6ry b^dzie podstawa^ rozliczen mi^dzy stronami po odstapieniu, zatem
wykonawcy powinno takie prawo przyslugiwac.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany. Sporzq,dzenie protokolu
lezy r6wniez w interesie wykonawcy, kt6ry wedle wyboru, moze w tym protokole
zawrzec stosowne uwagi.

Pytanie nr 157Pytanie do $ 19 projektu umowy:
W zwiajzku z przewidzianym w g 19 ust. 2 katalogiem okolicznosci uzasadniaja_cych
wprowadzenie zmian do Umowy, wykonawca wnosi o wyjasnienie:
- czy Zamawiaja^cy potwierdza, ze spelnienie warunk6w dla wprowadzenia takiej
zmiany, b^dzie wystarczaja^cq.podstawq.do za^dania wprowadzenia takiej zmiany?
1) W zakresie okolicznosci opisanych w $ 19 ust. 2 pkt. 2) tj. mozliwosci
przesunie_cia terminu realizacji rob6t i zgloszenia gotowosci do odbioru etapu I -
warunkiem zmiany terminu jest, aby byla zawiniona przez Zamawiajajcego;
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co w sytuacji, gdy zmiana ta b^dzie niezawiniona
przez Zamawiajajcego a przez podmiot trzeci? Czy w takim przypadku mozliwosci
zmiany terminu nie b^dzie?
2) wjakiej formie Zamawiaja^cy zamierza odstaj>ic od realizacji cze_sci zam6wienia,
o kt6rej mowa w $ 19 ust. 2 pkt. 4)? Wykonawca wnosi o wyjasnienie
sformulowania, b$da^cego zgodnie z tym punktem podstawq. ograniczenia zakresu
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przedmiotu umowy tj. 'obiektywnych okolicznosci, kt6rych Zamawiaj^cy nie
uwzglejdnil na etapie przygotowania postejDowania, a kt6re powodujaj ze wykonanie
przedmiotu zam6wienia bez ograniczenia zakresu rob6t powodowatoby dla
Zamawiaja^cego niekorzystne skutki z uwagi n a zamierzony cel realizacji
przedmiotu zam6wienia i zwiajzane z tym racjonalne wydatkowanie srodk6w
publicznych'? W ocenie Wykonawcy, uprawnienie Zamawiaja_cego zastrzezone w g
19 ust. 2 pkt. 4) jest niezgodne z przepisami ustawy prawo zam6wien publicznych;
rezygnacja czy odstaj)ienia od umowy w czejsci moze byc uzasadnione wyl^cznie
interesem publicznym a nie interesem Zamawiaja^cego. Wskazuje na to art. 145
ustawy; prawo to, b^da^ce i tak wylomem do zasady r6wnosci stron, zostalo jednakze
wprowadzone ustaw% ale nie moze byc stosowane dowolnie tylko po spelnieniu
l^cznie wielu warunk6w, kt6rych zamawiaj^cy w pkt. 4) nie zawarf. Przestankami,
kt6re musza^zaistniec aby m6c stosowac art. 145 ustawy sq_miejdzy innymi:

- zmiana okolicznosci istniej^cych przy podpisywaniu umowy,
- istotnosc tej zmiany,
- brak interesu publicznego w wykonaniu umowy,
- brak mozliwosci przewidzenia tych wszystkich okolicznosci w chwili zawierania

umowy.

Nie jest zatem, mozliwe odstajpienie od umowy na podstawie art. 145 ust. 1, jezeli
realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, ale okolicznosci te istnialyjuz w
chwili podpisywania umowy. Tymczasem Zamawiaja^cy wskazuje jedynie na
wystajpienie obiektywnych okolicznosci, kt6rych Zamawiaja^cy 'nie uwzgl^dnil na
etapie przygotowania postej3owania'.
Z uwagi na powyzsze zarzuty, w ocenie wykonawcy pkt. 4) ust. 2 $ 19 - powinien
zostac wykreslony z umowy, gdyz pozostaje w sprzecznosci z przepisami ustawy
prawo zam6wien publicznych.

3) Wykonawca zwraca uwagej, ze w katalogu okolicznosci bejda^cych podstawa^ do
zmiany brak jest mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia w razie zmian stawek
podatku VAT (a jedynie jego obnizenie). Brak ten pozornie tylko lezy w interesie
Zamawiaja_cego, gdyz w swietle braku takiej mozliwosci wykonawcy b$dq.
kalkulowali w cenie r6wniez ryzyko podwyzki VAT, kt6ra w nastejpnych latach
realizacji projektu moze, ale nie musi nastaj)ic. W efekcie b^dzie to prowadzilo do
podwyzszenia cen ofertowy o niekonieczne adekwatne ryzyka. Wprowadzenie
mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia, w razie podwyzszenia stawek podatku
VAT powodowaloby podwyzszenie tego wynagrodzenia jedynie w przypadku
realnego, a nie tylko prognozowanego, wzrostu tego podatku. Wykonawca wnosi o
wprowadzenie mozliwosci takiej zmiany;

4) W katalogu zmian w g 19 brakjest r6wniez og61nego sformulowania dotycza^cego
zmian prawa czy wystajpienia innych okolicznosci, kt6re uzasadnialyby mozliwosc
(w swietle przepisu art. 144 ustawy) i cze_sto r6wniez koniecznosc wprowadzenia
zmiany do umowy. Biora^c pod uwage^ iz realizacja umowy ma charakter
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dtugoterminowy, brak takich zapis6w powoduje duza^ niepewnosc co do skutk6w
takich zmian w przyszlosci, kt6rych nie dalo si? przewidziec a mogty miec wplyw
nie tylko na termin realizacji ale na inne kwestie wynikaja^ce z umowy np.
wysokosci wynagrodzenia czy obowiajzki Wykonawcy i Zamawiaja^cego.
Wykonawca wnosi o odpowiedz czy Zamawiaja^cy przewiduje mozliwosc
wprowadzenia takiej klauzuli ajezeli nie to o wyjasnienie braku takich postanowien.

Z uwagi na wymogi korporacyjne obowia^zuja^ce u Wykonawcy, kt6re przewiduja^
koniecznosc wprowadzania limit6w zar6wno kar umownychjak i odpowiedzialnosci
odszkodowawczej a takze z uwagi na to, ze brak takich klauzul znacznie podnosi
koszty realizacji inwestycji z uwagi na koniecznosc skalkulowania tych ryzyk w
cenie, wnosimy o rozwazenie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci wykonawcy
w odniesieniu do wszelkich szk6d, jakie mogq. powstac w zwi^zku z realizacja^
umowy, na poziomie procentowo okreslonej stawki w odniesieniu do wartosci
wynagrodzenia netto Proponujemy wprowadzenie nast^puja^cej klauzuli:

,,La^czna odpowiedzialnosc Wykonawcy b^da^ca w zwia^zku lub wynikaj^ca z
niniejszej Umowy niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (w
tym w szczeg61nosci z tytulu odpowiedzialnosci deliktowej, kontraktowej, kar
umownych, zast^pczego wykonania itp.), ograniczonajest do % wynagrodzenia
netto. Przy tym, Wykonawca b$dzie odpowiadal wylajcznie za bezposrednie straty,
w szczeg61nosci wytq,czona jest odpowiedzialnosc Wykonawcy za szkody
posrednie, nast^pcze, incydentalne, nast^pstwa przerw w pracy, koszty odsetek lub
inne koszty finansowe, utrat$ informacji i danych; odszkodowania, kary lub inne
swiadczenia placone przez Zamawiajq,cego osobom trzecim. Powyzsze ograniczenie
odpowiedzialnosci nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z bezwzgl$dnie
obowia^zuja^cymi przepisami prawa odpowiedzialnosci ograniczyc nie mozna, w tym,
gdy szkoda zostala wyrza^dzona z winy umyslnej."

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie wprowadzi proponowanych zmian do projektu umowy.
Zamawiaj^cy wyjasnia, ze realizuja^c zam6wienie jako podmiot publiczno-prawny
reprezentuje wyla^cznie interes publiczny. Zamawiaja^cy potwierdza, ze spelnienie
warunk6w wprowadzenia zmian do umowy b$dzie stanowilo uzasadnienie do
stosowania zapis6w g 19. Niniejszy paragraf zawiera pelny katalog okolicznosci
wprowadzenia zamian do umowy, kt6ry nie moze byc swobodnie rozszerzany
mi^dzy innymi z uwagi na dofinansowanie ze srodk6w UE. Zamawiaja^cy w
obecnym stanie prawnym nie przewiduje zmiany wynagrodzenia z tytulu wzrostu
stawki podatku VAT. Ograniczenie wysokosci naleznych kar umownych zostalo
przewidziane w g 14 ust 2. Ponadto Zamawiaja^cy informuje odnosnie ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, ze w przypadku zaistnienia okolicznosciach
wskazanych w $ 19, zmiana taka nastajn w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 158:Pytanie do $ 10 ust. 26 pkt. 1 projektu umowy:
Tresc $ 10 ust. 26 pkt. 1 projektu umowy stanowi, ze: ,,1) ubezpieczenie od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej, spowodowanej dzialaniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY"
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Wnosimy o wykreslenie "wszelkiej".
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie dokona wnioskowanej zmiany projektu umowy.

Pytanie nr 159. W paragrafie 14 ust.2 Umowy Zamawiaja^cy napisal
,,Sumq wysokosci naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionych w
niniejszymparagrafie, strony ograniczajq do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w $ 12 ust. l z wyjqtkiem kar wymienionych w ust. l niniejszego
paragrafu wpunktach 13 i 14 oraz wpunkcie 6 w zakresie op6inienia w muni%ciu
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji"
Punkt 6 (paragrafu 14, ust.l) nie odnosi sie^ do ,,op6znienia w usuni^ciu wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji"
W zwiajzku z powyzszym prosimy o sprostowanie, kt6ry paragraf/ ust^p/ punkt mial
na mysli Zamawiajajcy?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy modyfikuje zapisy projektu umowy stanowia^cego zai^cznik nr 4
do SIWZ w ten spos6b, ze w $14 ust. 2 zast^puje si? cyfr^ ,,6" cyfra^,,5".

Pytanie nr 160._Prosimy o skorygowanie odwotania w $14 ust. l punkt 11 projektu umowy,
kt6re odsyla do tego samego punktu 11.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie 114

Pytanie nr 161. Prosimy o skorygowanie odwolania w $14 ust. 2 projektu umowy, kt6re
odsyta do $14 ust. l punkt 13, 14 i 6. W gl4 ust. l projektu umowy nie punktu 14.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przyczyny wyla^czenie niekt6rych kar umownych
z limitu kar umownych.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytania nr 28 i 158. Wyla^czenie kar umownych naliczanych
wykonawcy w okresie r^kojmi i gwarancji z limitu kar umownych okreslonych w
gl4 ust. 2 ma sluzyc dyscyplinowaniu wykonawcy w terminowym usuwaniu wad i
usterek.

I. Zamawiaja^cy modyfikuje tresc zala^cznika nr 9b do SIWZ tj. Programu funkcjonalno -
uzytkowego dla etapu IV w Opisie Przedmiotu Zam6wienia w pkt 2.2.1 Budowa kanalizacji
teletechnicznej na odcinkach ulic na terenie Gdanska na str. 5 wykresla si^ zdanie:
,,al. Armii Krajowej od Chalubinskiego do ul. Kalinowej" , w miejsce kt6rego wpisuje si?
nowe w brzmieniu:
,,al. Armii Krajowej od Chalubinskiego do ul. Jabloniowej".
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II. Zamawiaja^cy modyfikuje tresc zalq,cznika nr 8 do SIWZ tj. Specyfikacji Technicznych
STWlORB/SST-S dla Gdyni, Sopotu oraz Gdanska na str. 7 w ust. 2.7 SygnaIizatory,
wykresla sie^ zdanie:
,,napi^cie zasilaja^ce obwody zewn^trzne powinno wynosic 42 V", w miejsce kt6rego
wpisuje si$ nowe w brzmieniu:
,,napi^cie zasilaja^ce obwody zewn^trzne powinno wynosic 230 V".

Niniejsze pismo stanowi integralnq cz^sc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i nie modyfikuje jej tresci w spos6b wymagaj^cy dodatkowego czasu na wprowadzanie
zmian w ofercie.
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