
PREZYDENT MlASTA GDYNI
8i-^8z Gdynia, Al. Marszalka

telefon (ccntrala): 66-88-000;Jkx; 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdyma.pl

UIR.271.11.11.2011.EW.M<0 Gdynia,dnia 03.10.2011r

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

Pytanie nr 312. dotyczy dokumentu PFU :
Program funkcjonalno - uzytkowy dla Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem TRISTAR w Gdansku, Gdyni i Sopocie obejmujacy I, II i III etap
realizacji rob6t.
b^d^cego podstawowym dokumentem okreslaj^cym zakres zam6wienia.
W opisie przedmiotu zam6wienia zamawiaj^cy w wielu punktach a
mianowicie:
3.2.1 Budowapola_czensystemowych
3.2.2 Budowa w^zl6w telekomunikacyjnych lokalnych
3.2.3 Budowa w^zl6w telekomunikacyjnych obszarowych
3.4 Zakres budowy systemu nadzoru wizyjnego
3.5.2 Zakres prac definiuja^ posiadane przez inwestora i zal^czone do
niniejszego PFU projekty budowlane i branzowe Rejestratory przekroczenia
pr^dkosci
3.6 Zakres prac definiuja^ posiadane przez inwestora i zala^czone do
niniejszego PFU projekty budowlane i branzowe Zakres budowy stacji
pogodowych
3.7.1 Znaki zmiennej tresci
3.7.2 Tablice zmiennej tresci
3.8.1 Tablice informacji parkingowej
3.8.2 Znaki informacji parkingowej
3.9.1 Tablice informacji pasazerskiej na przystankach tramwajowych i
autobusowych
3.9.2 Terminale informacji pasazerskiej TRIP
6.5.1 Centrum sterowania ruchem w Gdyni
6.5.2 Centrum sterowania ruchem w Gdansku
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6.5.3 Stanowisko sterowania ruchem w Sopocie
6.5.4 Budowa serwer6w
6.5.6 Zasilanie centr6w sterowania
6.5.9 Pomieszczenia centr6w sterowania
6.7 Projektowanie modernizacji sygnalizacji swietlnych
6.8 Projektowanie systemu nadzoru wizyjnego
6.9 Projektowanie systemu rejestrator6w wykroczen drogowych i
identyfikacji
6.10 Projektowanie stacji pogodowych
6.11 Projektowanie znak6w i tablic zmiennej tresci
6.12 Projektowanie znak6w i tablic informacji parkingowej
6.13 Projektowanie tablic i terminali informacji pasazerskiej

stosuje formul^:

Zakres prac t icf i i i i i i j i ) posiadane przez inwestora i /:il:jc/.oiu- do
niniejszego PFU projekty budowlane i branzowe

Projekty budowlane oraz branzowe opisujq. rozwia^zania bazuja^ce na
konkretnych technologiach i urzajdzeniach niekoniecznie najnowszych, nie
zawsze najlepszych i okreslajq. bardzo szczeg61owo zakresy rob6t. Przy
zastosowaniu urzajdzen i technologii innych producent6w szczeg61owy
zakres prac ulegnie znacznym zmianom. Dlatego tez ta formula nie moze
stanowic podstawy do realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.
Moze bycjedynie wskaz6wkq.. Prosimy o wyjasnienie lub zmiane^ zapis6w

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze przedmiot zam6wienia obejmuje opracowanie, dla
wszystkich branz z wyla^czeniem kanalizacji teletechnicznej, projekt6w
wykonawczych zawierajajcych szczeg61owe rozwiajzania techniczne, dob6r
technologii, material6w, urzajizen i oprogramowania zapewniaja^cych
spemienie wszystkich wymagari zawartych w PFU dla etap6w I, II i III,
Specyfikacjach Technicznych oraz dyspozycjach rozdzialu 3 SIWZ. W
zal^czonych projektach branzowych nie sq. wyspecyfikowane zadne
technologie, urz^dzenia i materiaty. Dob6r technologii, urzajizeri i
material6w nalezy do wykonawcy. Zatem uzasadnione jest zastosowanie
formuly zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie nr 313. Pytanie dotyczy zapisu w zala^czniku 7 do PFU etapy l-3 ,,Specyfikacja
techniczna systemu zarza^dzania ruchem punkt:

6.2 WYMAGANIA DLA POZIOMULOKALNEGO.
Nalezy zapewnic sprawne dzialanie urzqdzen wizyjnych niezaleznie od
warunk6w atmosferycznych. Zastosowane urzadzenia wizyjne muszq byc w
petni konfigurowalne z poziomu centrum. Sygnal z kamer musi byc
przesylany do centrum w postaci nieskompresowanej. Dla transmisji obrazu
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do centrum zarzqdzania ruchem wymagane jest wykorzystanie systemowej
sieci 6wiattowodowej.

Wymaganie dotycza^ce transmisji nieskompresowanej prawdopodobnie
wywodzi si$ z przyje_tego przez projektant6w zalozenia stosowania kamer
analogowych (tak wynika z opis6w w projektach branzowych). Podtrzymanie
tego wymagania uniemozliwi stosowanie kamer cyfrowych, lub spowoduje co
najmniej nieoplacalnosc ich stosowania. 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 128Qx720 pikseli a HD 1080i / 1080p to
1920xl080pikseli.
Dla sygnalu PAL nieskompresowanego wymagana przeplywnosc wynosi
270 Mbits/sec! (oczywiscie bez narzutu wymaganego przez ramki
Ethernetowi.
Taki nieskompresowany sygnal stosuje sie_ jedynie w trakcie produkcji
wysokiej jakosci material6w studyjnych przeznaczonych do dalszej edycji...
Obrazy HD i SD dystrybuuje sie^ wylajcznie w postaci skompresowanej.
Typowa przeplywnosc wymagana dla przekazywania komercyjnego sygnalu
telewizji HD nie przekracza 6Mbit6w/sekund?
W systemach cyfrowych CCTV najcze_sciej sama kamera kompresuje sygnal i
wysyla go zawsze w postaci skompresowanej. Dobiera si$ metod$ kompresji
(JPEG, Wavelet, M-JPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264) jak i jej parametry do
tego, co chcemy obserwowac i rejestrowac.

Ponadto systemy przekazywania obrazu z analogowych kamer CCTV po
swiatlowodzie sa_na og61 rozwi^zaniami o ograniczonej standaryzacji i bazuja^
na rozwiajzaniach firmowych. Dlatego tez projektant zastosowal dedykowane
swiatlowody realizuja^ce bezposrednie pol^czenia punkt pukt od kazdej kamery
do centrum.

Dlatego tez proponujemy zmian$ 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: Zamawiaj^cy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w tym zakresie. Jednoczesnie
Zamawiaj^cy informuje, ze szczeg61owe wymagania dla systemu nadzoru
wizyjnego, w tym wskazanie oczekiwanej jakosci obrazu, sâ  zawarte w
Specyfikacjach Technicznych STWIORB/SST-PWN.

Pytanie nr 314. W dokumentacji SST_ZZT punkt 2.1 oraz 2.2 Zamawiaj^cy nie okreslil
wielkosci modut6w graficznych i tekstowych dla znak6w zmiennej tresci, co
uniemozliwia ich wlasciwa^ wycen^. Czy Zamawiaja^cy moze podac wymiary
dla kazdego z modul6w?
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze wielkosci modul6w graficznych i tekstowych dla
znak6w zmiennej tresci zawarte sq. w odpowiednich projektach branzowych
PBR/GDY/3/ZZT-xxx . Obszar aktywny modulu tekstowego powinien
posiadac wymiary ok. 5600x400 mm . Obszar aktywny modulu znaku
powinien umozliwiac wyswietlenie znak6w z grupy wielkosci ,,C"
(zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczeg61owych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w
drogowych oraz urzajdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w ich
umieszczania na drogach).

Pytanie nr 315. W dokumentacji SST_ZZT punkt 2.3 Zamawiaj^cy okreslil wymaganie w
stosunku do rozdzielczosci wyswietlacza diodowego na minimum 1500
pikseli/m^. Przy tak niskiej rozdzielczosci i koniecznosci wyswietlania znak6w
alfanumerycznych z grupy wielkosci C, napisy tekstowe moga^ byc nieczytelne
dla kieruj^cych pojazdami. Czy zatem Zamawiaja^cy zmieni rozdzielczosc pola
aktywnego, np.: na taka^ jaka zostala okreslona dla tablic zmiennej tresci
(TZT), gdzie odstejD pomi^dzy pikselami zostal okreslony na poziomie 20 mm?

Odpowiedz: Zamawiajajcy nie zmieni zapis6w tresci SIWZ w tym zakresie. Wykonawca
zobowi^zany jest wykonac przedmiot zam6wienia zgodnie ze Specyfikacjq.
Techniczna^ STWIORB/SST-ZZT. Zamawiaj^cy wyjasnia, ze wymagania
rozdzielczosci wyswietlacza diodowego zostaly okreslone jako minimalne a w
zwi^zku z tym wykonawca moze zaoferowac urza^dzenie o wyzszej
rozdzielczosci.

Pytanie nr 316. W stosunku do znak6w (ZZT) i tablic zmiennej tresci (TZT) Zamawiaja^cy
okreslil w dokumentacji przetargowej, ze maja^ odpowiadac wymaganiom
sformulowany w normie PN-EN12966-1. Tymczasem decyzja^Prezesa PKN od
grudnia 2009 roku zostala wprowadzona norma PN-EN12966-1+A1:2009. Czy
Zamawiaj^cy zatem zmieni w dokumentacji SIWZ wsz$dzie tam gdzie
przywoluje skr6cona^wersj? normy PN-EN12966-1 na obowia^zuja^cq., tzn.: PN-
EN12966-1+A1:2009?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 117.

Pytanie nr 317. W dokumencie SST_TZT punkt 2.1.1 Zamawiaj^cy okreslil wymaganie w
stosunku do kaj:a rozsylu swiatla na poziomie klasy B7. Jest to najszersza klasa
dla tego typu wyrob6w stosowana tylko w wyja1kowych sytuacjach. Ponadto
stosowanie tej klasy w tak szerokim ka^cie dystrybucji wiajze si$ z
zapewnieniem swiatlosci na poziomie L3, co w efekcie b$dzie sprzyjac
szybkiej degradacji diod w czasie i skr6ceniu ich zywotnosci. Czy zatem
Zamawiaj^cy zmieni klas^ rozsylu swiatla z B7 na bardziej odpowiednia^ B6?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 121.

Pytanie nr 318. Z uwagi na r6zne wymagania co do temperatury pracy urzajdzen (nawet w
ramach tego samego podsystemu - przykladowo kamery i kodery nadzoru
wideo), prosimy o wskazaniejakie sq_faktyczne wymagania co do temperatury
pracy urzajizen.
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Odpowiedz: Zamawiaj^cy wymaga zastosowania urzajizen o parametrach okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca moze zastosowac urza^dzenia o
parametrach przewyzszaj^cych wymagania Specyfikacji Technicznych.

Pytanie nr 319. Dotyczy systemu SZRT. Czy liczba 675 nadajnik6w i terminali wymieniona
w PFU (zala_cznik 9a) zawiera komputery pokiadowe dostarczone przez firm^
GMV?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze urz^dzenia okreslania pozycji (GPS) wraz z
terminalami firmy GMV sâ  zainstalowane na obszarze Gdanska w ilosci 350
urza^dzen, kt6re wchodza^ w ilosc wymienionych nadajnik6w i terminali w
zalajczniku 9a.

Pytanie nr 320. Dotyczy systemu SZRT. Jaki jest wymagany poziom integracji mi^dzy
systemem dostarczonym przez firm? GMV a SZRT? Czy obecna aplikacja
centralna systemu nadzoru ruchu pojazd6w dostarczona przez firm? GMV
moze byc ,,wyizolowana" ajej rol$ przeja^c moze nowa aplikacja?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze przedmiot zam6wienia nie obejmuje integracji
dostarczanego przez wykonawc? systemu z istnieja_cym Systemem Informacji
Pasazerskiej i urza^dzeniami firmy GMV. Nowa aplikacja moze wykorzystac
dzialanie dotychczasowej aplikacji (a w szczeg61nosci zamontowane
urzajdzenia w pojazdach w Gdansku) pod warunkiem pozostawienia aplikacji
dotychczasowej jako dzialaja^samodzielnie i odr^bnie.

Pytanie nr 321. Dotyczy systemu SZRT. Prosimy o przekazanie dokladnych informacji
dotycz^cych pojazd6w, kt6re maja^ byc wyposazone w nadajniki i terminale
(komputery pokladowe): typ, dlugosc, liczba drzwi, dost^pny rodzaj zasilania
etc.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze nie dysponuje danymi wymienionymi w pytaniu
zatem ich nie udost$pni.

Pytanie nr 322. Dotyczy systemu SZRT. Czy wymagana jest integracja rozwia^zania z
systemem biletowania (zar6wno w przypadku pozostawienia rozwia^zania
GMVjak ijego calkowitej wymiany)?

Odpowiedz: Przedmiot zam6wienia nie wymaga integracji z systemem biletowania.

Pytanie nr 323. Dotyczy systemu SZRT. Czy Zamawiaj^cy udost^pni specyfikacj? protokolu
komunikacyjnego stosowanego przez urza^dzenia firmy GMV celem
umozliwienia ich integracji z oferowanym systemem?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie posiada informacji o protokole komunikacyjnym
zastosowanym w Gdansku a zatem nie udostejmi specyfikacji protokolu
komunikacyjnego. Zamawiajajcy informuje, ze przedmiot zam6wienia nie
obejmuje integracji dostarczanego przez wykonawc? systemu z istnieja^cym
Systemem Informacji Pasazerskiej i urza^dzeniami firmy GMV. Wykonawca
moze wykorzystac istniejajce w pojazdach w Gdansku urzajizenia lecz
dzialanie istnieja_cego systemu musi pozostac niezmienione.
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Pytanie nr 324. Dotyczy istniejajcych sterownik6w sygnalizacji swietlnej. Czy Zamawiaja^cy
udoste_pni specyfikacje techniczna^ sterownik6w w zakresie pozwalaja^cym na
ich integracje^ w nowym systemie?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie dysponuje szczeg61owa^ dokumentacjq. sterownik6w
oprogramowania i systemu transmisji danych zatem ich nie udoste_pni.
Zamawiaja^cy przypomina, ze zala_cznik nr 24 do SIWZ zawiera wykaz
sterownik6w w istniej^cej sygnalizacji swietlnej.

Pytanie nr 325. Dotyczy SIPT. Czy wymagane jest zintegrowanie w systemie istniej^cych
wyswietlaczy? Jesli tak to czy Zamawiaj^cy przekaze specyfikacje protokol6w
komunikacyjnych pozwalaj^cych na integracj^?

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze przedmiot zam6wienie nie obejmuje integracji
istniejajcych wyswietlaczy Systemu Informacji Pasazerskiej z budowanym
nowym systemem stanowi^cym przedmiot zam6wienia.

Pytanie nr 326. Zal^cznik 4, paragraf 14 punkt ll m6wi o karze w wysokosci 25 milion6w
zlotych za nieosiajmi^cie wymaganych efekt6w globalnego skr6cenia czasu
przejazdu. Wnosimy o znaczne zredukowanie wysokosci tej kary, gdyz jest
ona niespotykanie wysoka i ryzyko po stronie wykonawcy, kt6rego koszt
poniesie Zamawiaj^cy w cenie oferty jest ogromne. Zwracamy tez uwage^ ze
kary wymienione w punkcie 10 dla poszczeg61nych ciaj*6w wystaj)ia^
najprawdopodobniej w przypadku niespelnienia wymaganych efekt6w
globalnego skr6cenia czasu przejazdu, co czyni je niejako ,,dublujq,cymi".
Proponujemy rozwazenie zmiany kary ze stalej na kare^ o charakterze
progresywnym (to chyba istotne czy osi^gni^to parametr w wysokosci
5,4999% czy 2%, a kara jest taka sama w obu przypadkach). Wnosimy
r6wniez w przypadku wystaj)ienia wyniku pomiar6w wskazuj^cego na
nieosiaj>ni^cie wymaganych efekt6w o przyznanie dodatkowej mozliwosci
pomiaru celem unikni^cia wpiywu nieprzewidzianych czynnik6w. Zwracamy
uwag? na ekstremalna^ zaleznosc wynik6w procedury testowej od trudnych do
przewidzenia na dzien test6w czynnik6w zewn^trznych: drogowych prac
budowlanych, nieprzewidzianego wzrostu liczby pojazd6w, pogody, okresu
roku etc. Zdaniem wykonawcy testy powinny byc przeprowadzone w
zblizonych warunkach intensywnosci ruchu. Rezultaty testu nie b^da^
identyczne dla innego sredniego dziennego ruchu. Rezultat b^dzie inny dla 200
samochod6w i 10000 samochod6w i nie b$dzie to wina^ systemu zarza^dzania
ruchem. Uprzejmie prosimy o staranne przeanalizowanie powyzszego wywodu
i zmian$ zasady naliczania kary i sposobu przeprowadzania pomiar6w
testowych.

Odpowiedz: Zamawiajajcy dopuszcza wykonanie powt6rnych pomiar6w po uruchomieniu i
regulacji (kalibracji) systemu przed odbiorem ostatecznym na koszt
Wykonawcy w przypadku, gdy pierwsze badania nie wykaza^ wymaganych
efekt6w a wykonawca przedstawi analiz? z uzasadnieniem przyczyn
niespelnienia wymaganych efekt6w w pierwszym terminie.
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Zamawiaja^cy nie dokona modyfikacji zapis6w projektu umowy w zakresie kar
umownych. Zamawiaja_cy zastosowal kary o charakterze progresywnym co
zapisal w pkt 10 i 11 ust 1 w g 14 projektu umowy. Nieosiajmi^cie efekt6w
skr6cenia globalnego czasu przejazdu skutkowac b^dzie utrata^
dofmansowania inwestycji ze sodk6w UE, co przede wszystkim b^dzie
stanowilo bardzo dolegliwa^ kar? dla Zamawiaja^cego. Kara okreslona w $ 14
ust 1 pkt 11 zostala ustalona dla wykonawcy na o wiele nizszym poziomie.

Pytanie nr 327. Prosze^ o wyjasnienie kwestii mozliwosci pozostawienia sterownik6w
sygnalizacji swietlnej, po dokonaniu adaptacji do wymagari. W dokumencie
SST_S zostal zapisany wym6g dostarczenia certyfikat6w przeprowadzenia
test6w zgodnosci z normami HD635, EN12675 i EN50293. Czy wymaga si?
przeprowadzenia test6w adaptowanego sterownika, czy testy certyfikat
wystawiony np. w roku 2011 b^dzie uznany dla urza^dzen zainstalowanych
wczesniej?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia certyfikat6w przeprowadzenia test6w
zgodnosci ze wskazanymi normami dla nowo dostarczanych urza^dzeh. Dla
sterownik6w poddanych adaptacji Zamawiaja^cy wymaga dostarczenia co
najmniej deklaracji WE.

Pytanie nr 328. Zwracamy sie^ o ponowne przeanalizowanie tras przejazdu i ewentualna
zmian? zapisu, wykreslenie Trasy Kwiatkowskiego z pomiar6w tub wskazanie
nowej trasy pomiarowej, na kt6rej nalezy osiajna^c skr6cenie czasu podr6zy
oraz w przypadku zmiany o okreslenie nowego globalnego kryterium sukcesu
dla pojazd6w indywidualnych i transportu zbiorowego w przypadku
wykreslenia tych tras.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wzdtuz Trasy Kwiatkowskiego znajduja^ si? w^ziy
kolizyjne za wyjajtkiem w$zla z Obwodnica^. W^zly cz^sciowo kolizyjne ze
skrzyzowaniami z sygnalizacja^ swietlna^ znajduja^ si? na w^zle z ul.
Hutnicza^ w^zle z ul. Wisniewskiego oraz w^zle z ul. Morsk^_. Powyzsze
sygnalizacje przewidziane sâ  do wlajczenia do systemu w ramach przedmiotu
zam6wienia. Zamawiaja^cy nie zmieni tresci zapis6w zalq,cznika nr 17 do
SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 329. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem ll_01_01_6x3 Uklad.pdf oraz
zapisami z zala^cznika PRG/GDA/S.C./Z1 str. 7 wynika, iz Zamawiaja^cy
oczekuje dostawy sciany graflcznej w ukladzie 6x3 o la^cznym wymiarze
8760x2463 i przekaj:nej pojedynczego modulu 67". Z wymiar6w
jednoznacznie wynika, ze Zamawiaja^cy oczekuje modul6w w proporcji 16:9.
Jednoczesnie w zalaczniku SST_CS_TELETECH.pdf str. llpkt. 2.3.13
(dotyczy Gdyni) Zamawiaja^cy pisze:
Przeka^tna ekranu 60-70"
Rozdzielczoscminimum 1400:1050
Takie parametry rozdzielczosci przypisane sq. do moduI6w w proporcjach 4:3.
Przytoczone zapisy sa^wzajemnie wykluczaja^ce. Identycznie ma sie_ sprawa z
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zapisem z zalacznika STS_GDA_ST_TELETECH.pdf str. 10 pkt. 2.3.12.
Zwracamy si? o wyjasnienie, kt6re z powyzszych wymaganjest prawidlowe.

Odpowiedz: Zamawiaja_cy zwraca uwag?, ze rozwia^zania, wymiary i wymagania dla scian
graflcznych w Centrach w Gdyni i w Gdansku sâ  r6zne.
Wykonawca zobowiajzany jest zastosowac si$ do wlasciwych projekt6w
branzowych i Specyfikacji Technicznych odpowiednio dla kazdego Centrum.

Pytanie nr 330. Kolejna sprzecznosc w SIWZ znajdujemy w zapisach
zal SST_CS_TELETECH.pdf str. 11 pk. 2.3.13 oraz
STS_GDA_ST_TELETECH.pdf str. 10 pk.2.3.12 (opisy modul6w
projekcyjnych). W pierwszym przypadku w opisie znajdujemy modui w
technologii z lampq. LED, w drugim przypadku w starszej technologii z
lampami zarowymi ( 2 lampy). Logicznym wydaje siê  zastosowanie w
obydwu przypadkach system6w identycznych np.70 cali 1920:1080 z
lampami LED. Zwracamy si$ z prosba^ o wyjasnienie, kt6ry z zapis6w jest
prawidlowy.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 339.

Pytanie nr 331. W zalacznikach SST_CS_TELETECH.pdfna str. 11 pk. 2.3.14 oraz
STS_GDA_ST_TELETECH.pdfna str. 10 pk.2.3.13 (opisy kontrolera sciany
graficznej) czytamy:,, 8 wyjsc DVI....". Skoro sciana graficzna ma 18
modul6w to powinno byc ,,18 wyjsc DVI...". Zwracamy sie^ o wyjasnienie
zapisu.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy modyfikuje tresc zapisu w Specyfikacji Technicznej
STWiORB/SST-TELETECH na str. 11 ust. 2.3.13wten spos6b, ze wykresla
zdanie:
,,8 wyjsc DVI obsluguj^cych rozdzielczosci 640 x 480 do 1920xl200,
2048xl080 i HDTV 1080p i gie>ie_ kolor6w 8/16/32 Bit", i wpisuje nowe
zdanie, kt6re otrzymuje brzmienie:
,,18 wyjsc DVI obsluguja^cych rozdzielczosci 640 x 480 do 1920xl200,
2048xl080 i HDTV 1080p i gle>i? kolor6w 8/16/32 Bit".

Pytanie nr 332. Proponujemy ograniczyc zapisy SIWZ w cz^sci dotycza^cej opisu modul6w
projekcyjnych do nast^pujajcych parametr6w:

* Przeka^tna obrazu 65-70"
* Zr6dlo swiatla LED
* Rozdzielczosc 1920:1080
* Proporcje 16:9
* R6wnomiernosc oswietlenia >=95%
* Wejscie DVI
* Kaj: obserwacji >=90 stopni w pionie i poziomie
* Emisja halasu <=36 db
* Gle>okosc 900 mm
* Ramka <=3mm ( w oryginalnych kartach zapisane jako ,,frame") lub

l^czenie <=6 mm ( w kartach oryginalnych zapisanejako ,,gap")
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Jednoczesnie proponuje pomina^6 parametry jasnosci i kontrastu. Na rynku
polskim i swiatowym dostepne sa_ w zasadzie produkty pi^ciu producent6w.
Kazdy z nich przyjmuje troch^ inna^ norm^ i metode^ pomiaru (np. wartosci
srednie lub maksymalne), zar6wno jasnosci i kontrastu, co powoduje, iz
por6wnywalne produkty czolowych dostawc6w w kartach katalogowych
posiadaJ3,rozbiezne zapisy. Jednoczesnie czejsc producent6w podajejasnosc w
cd/m2 a cz^sc w ANSI lm. Jednostki te nie sâ  niestety wprost przeliczalne np.
przy zastosowaniu jakiegos przelicznika i tak np. Barco podaje wartosc 170
cd/m2, Eyevis 186cd/m2, a firmy Planar 575 ANSI lm, Vtron 650 ANSI lm.
W rzeczywistosci produkty te swieca^ praktycznie identycznie.
Wyeliminowanie tych dw6ch nie do konca por6wnywalnych parametr6w
umozliwi zwi^kszenie konkurencyjnosci skladanych ofert.

Odpowiedz: Zamawiaja^cyniezmienizapis6w SIWZwtymzakresie.

Pytanie nr 333. W zapisach dotycz^cych oprogramowania kontrolera sciany graficznej (W
zalacznikach SST_CS_TELETECH.pdf str. 11 pkt. 2.3.15 oraz
STS_GDA_ST_TELETECH.pdf str. 10 pkt. 2.3.14) znajdujemy zapis, ze
oprogramowanie ma byc w polskiej wersji j^zykowej. Oprogramowanie do
zarzajizania scianami graficznymi sâ  specjalistycznymi oprogramowaniami w
wi^kszosci przypadk6w w wersjach angielskich. Ograniczona ilosc wdrozen
w skali pojedynczych kraj6w nieangloj^zycznych powoduje, ze dla
wi^kszosci tych kraj6w ( takich jak Polska) nie dostarcza si^ wersji
j^zykowych. Dotyczy to wszystkich czolowych dostawc6w oprogramowania
do zarzajizania scianami graficznymi. W zwiajzku z powyzszym wnioskuje o
uzupelnienie zapisu SIWZ dopuszczaja^cego oprogramowanie w j^zyku
angielskim.

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza oprogramowanie do zarza^dzania sciany graficzna^ w
angielskiej wersji j^zykowej pod warunkiem dostarczenia dokumentacji w
j^zyku polskim oraz instrukcji obslugi zawieraja^cej szczeg6iowe tlumaczenia i
objasnienia wszystkich polecen, komunikat6w i tekst6w ekranowych wla^cznie
zrysunkami wj^zykupolskim.

Pytanie nr 334. Czy zamawiaja^cy wymaga pelnej modernizacji (wymiana maszt6w, latarni,
calego osprz^tu sygnalizacji, okablowania, kanalizacji, itd.) na kazdej
sygnalizacji swietlnej wchodzajcej w sklad systemu? Jezeli nie prosimy o
sprecyzowanie zakresu prac na kazdej sygnalizacji swietlnej.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze zakres prac zostal opisany w PFU dla etapu I,II i III
oraz w zalq,czonej dokumentacji projektowej b^dq,cej zala^cznikiem do PFU, w
PFU dla etapu IV oraz w dyspozycjach SIWZ.

UNC*EUROPEJSKA

c DnnnvA;ic wtoKiw FUNOusz
I SRODOWISKO ROZWOJUREGIONALNEGO
KARODOWA STRATECIA SP



Pytanie nr 335. Prosimy o zamieszczenie zbiorczej ilosci Stacji Pomiarowych (SR) wg
ponizszej Tabeli:

OsprzQtX Miasto
Stacje Pomiaru Ruchu (PR)

Ilosc
Gdynia Gdansk Sopot

Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze lokalizacj^ wszystkich stacji pomiarowych
okresla zal^czona dokumentacja tj. projekty branzowe.

Pytanie nr 336. Dotyczy dokumentu SIWZ z data^ lipiec 2011 - punkt 3.2 na stronie 4
Prosimy o udost$pnienie dokumentacji projektowej obejmuj^cej istnieja^
organizacj? ruchu na skrzyzowaniach obj$tych przedmiotowym zadaniem wraz
z programami ruchowymi oraz informacjami dotycz^cymi istnieja^cych cia_g6w
koordynacyjnych (offsety i wykresy koordynacji)

Odpowiedz: Zamawiajajcy udostej3ni dokumentacj^ sygnalizacji swietlnych w branzy
inzynierii ruchu w trakcie realizacji rob6t wykonawcy z kt6rym zostanie
podpisana umowa o zam6wienie publiczne.

Pytanie nr 337. W nawi^zaniu do przyczyn podanych w pytaniu nr 12 uprzejmie prosimy o
wskazanie g6rnego kosztu zast^pczego wykonania, o kt6rym mowa w
zalajczniku nr 15 do SIWZ w punkcie III podpunkt 13 oraz w zal^czniku nr 4a
do umowy. Dodatkowo wyjasniamy, ze przypadku napraw dokonywanych
przez osoby trzecie, inne niz gwarant, dochodzi do modyfikacji przedmiotu
objetego gwarancj% co czyni niemozliwym dalsze swiadczenie gwarancji.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze nie przewiduje limitu wartosci rob6t wykonania
zastej3czego. Wartosc rob6t w wykonania zast$pczego wynikata b^dzie z
zakresu rzeczowego rob6t obj^tych wykonawstwem zast^pczym. W
konsekwencji na przedmiotowy zakres rob6t zast^pczych gwarancji udzieli
tenze wykonawca.

Pytanie nr 338. Prosimy o informacj^ czy Zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie
sterownik6w ruchu z obwodami zewneJrznymi zasilanymi napi^ciem 230V.

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 135.

Pytanie nr 339. Dotyczy dokumentu SIWZ z data lipiec 2011 - Punkt 3.7 podpunkt 4u (na
stronie 8) -

u) Zamawiaja_cy informuje, ze pqjazdy obstuguja,ce miasto Gdansk w zakresie okreslania po/ycji
GPS / transmisja^ GPRS s^ wyposa/one pr/.ez Zar/a,d Transportu Micjskicgo w Gdansku
w urz^dzenta poktadowe typu A30 z konsolq. typu C11 produkovvane i zainstalowane przez firm?
GMV Sistemas SA. Wykonawca moze wymienic istnieja,ce urz%dzcnia lub dokonac ich
rnoderaizaeji. Wymaga si? zapewnienia dztatania obecnego systemu nadzoru ruchu pojazd6w
transportu zbiorowego zainstalowanego w Zar^dzie Transportu Miejskiego w Gdansku.
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a) Prosimy o wyjasnienie ile pojazd6w (z podzialem na rodzaj pojazdu tj.
np. trolejbusy, autobusy, tramwaje) jest wyposazonych w urzajdzenia
pokladowe A30 z konsolaJypu Cll firmy GMV Sistemas.
b) Prosimy o udost^pnienie dokumentacji powykonawczej urzajdzenia
pokladowego typu A30 z konsolaJypu Cl l . Dokumentacja takajest niezb^dna
do oszacowania ich ewentualnej modernizacji i dostosowania od systemu
oferowanego przez Wykonawc$.

Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze w urzajdzenia pokladowe A30 z konsola^firmy GMV
jest wyposazonych 350 pojazd6w w Gdansku.
Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, ze nie dysponuje dokumentacja^
powykonawczq. urzajdzefi pokladowych typu A30 z konsola^ typu C11, zatem
jej nie udostejpni.

Pytanie nr 340. W zwiajzku wymagana^ poprawa^ czas6w przejazd6w opisana^ w zalajczniku
17 do SIWZ zapytujemy czy Zamawiajajcy zmieni rozklady przejazd6w dla
poszczeg61nych tramwaj6w tak aby nie zatrzymywaly tramwaj6w?

Odpowiedz: Zamawiajajzy informuje, ze po uzyskaniu odpowiedniego skr6cenia czasu
przejazdu zmieni rozkladyjazdy.

Pytanie nr 341. Czy zamawiajajcy ma zamiar zmienic trasy linii tramwajowych w ramach
niniejszego projektu?

Odpowiedz: Zamawiajajcy informuje, ze nie zamierza zmienic tras linii tramwajowych w
ramach realizacji projektu.

Pytanie nr 342 W jakim zakresie Zamawiajajcy wymaga odtworzenie nawierzchni? Tylko
tam gdziejest to niezb^dne? Czy na calej powierzchni danego w^zla?

Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga odtworzenia nawierzchni zgodnie z zala,czona^
dokumentacJ3. a w szczeg61nosci zawartymi w dokumentacji uzgodnieniami
odpowiednio wlasciwego Zarzajdcy drogi.

Pytanie nr 343. Czy na w^zlach, na kt6rych nie ma dokumentacji dotyczajcej odtworzenia
nawierzchni takie odtworzenie nawierzchni nie obowiajzuje Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga odtworzenia nawierzchni w kazdym miejscu
prowadzonych rob6t powodujajcych uszkodzeni nawierzchni jezdni,
chodnik6w, parking6w, miejsc postojowych, teren6w zielonych tj. kazdej
naruszonej nawierzchni.

Pytanie nr 344. Prosimy o udostepnienie pelnej dokumentacji powykonawczej sygnalizacji
oraz zainstalowanego osprz$tu, kt6re Wykonawca zgodnie z SIWZ przejmie
w utrzymanie w ramach realizacji w/w kontraktu.

Odpowiedz: Zamawiajajey informuje, ze dokumentacj^ powykonawcza^ sygnalizacji
przejmowanej w utrzymanie, wykonawca b$dzie otrzymywal sukcesywnie w
momencie przejmowania sygnalizacji.
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Pytanie nr 345. Prosze^ o wyjasnienie kwestii mozliwosci pozostawienia sterownik6w
sygnalizacji swietlnej, po dokonaniu adaptacji do wymagan. W dokumencie
SST_S zostal zapisany wym6g dostarczenia certyfikat6w przeprowadzenia
test6w zgodnosci z normami HD638, EN12675 i EN50293. Czy wymaga si$
przeprowadzenia test6w adaptowanego sterownika, czy testy certyfikat
wystawiony np. w roku 2011 b$dzie uznany dla urza_dzen zainstalowanych
wczesniej?

Odpowiedz: Odpowiedzjak na pytanie nr 337.

Pytania nr 346. W p. 4.3.3.2 opisano wym6g automatycznego wykrywania zdarzen
drogowych na trasie Kwiatkowskiego. Czy Zamawiaja_cy posiada projekt w
zakresie mozliwosci doprowadzenia zasilania i transmisji danych,
wykorzystuj^c konstrukcj? obiektu?

Odpowiedz. Zamawiaja^cy informuje, ze nie posiada projektu w zakresie mozliwosci
doprowadzenia zasilania i transmisji danych, wykorzystuj^c konstrukcj?
obiektu. Zamawiaj^cy na etapie realizacji rob6t udost^pni na wniosek
wykonawcy projekt powykonwaczy Trasy Kwiatkowskiego na odcinku od
w^zla z ulica^ Morska^ do w$zta z Obwodnic^.

Pytanie nr 347.Dotyczy punktu 3.1.10.3 zal^cznika 7 do SIWZ; czy Zamawiaja^cy moze
szerzej rozwinaj6 kwestie zakresu automatycznie okreslanych tras objazd6w?

Odpowiedz. Funkcj? automatycznego wspomagania okreslania tras objazd6w w oparciu o
dane z detekcji nalezy realizowac przy wykorzystaniu systemu planowania.
Na podstawie danych z detektor6w w modelu ruchu obliczone zostanq. warunki
ruchu w sieci ulicznej. Oprogramowanie planistyczne i symulacyjne b^dzie
wspomagalo operator6w w okresleniu tras objazd6w np. poprzez zastosowanie
funkcji znajdowania najkr6tszych tras z uwzgl^dnieniem warunk6w ruchu w
sieci determinowanych zatloczeniem, incydentami lub zmiana^ organizacji
ruchu na czas imprez masowych. Nalezy umozliwic przedstawienie
obliczonych w ten spos6b tras objazdu w serwisie WEB na mapie
zamieszczonej w portalu internetowym.

Pytanie nr 348. Porni^dzy zaJ%cznikiem lb (tabela element6w, zbiorcze zestawienie
skladnik6w ceny oferty) dla miasta Gdyni, a zala_cznikiem 20 wystejwje
rozbieznoscjesli chodzi o skrzyzowania 2.07.1, 2.07.2, 2.07a, 2.07b.
Czy sâ  to 4 r6zne skrzyzowania? Jesli tak to czy maja^ byc zrealizowane w
ramach II etapu?? Czy sâ  projekty budowlane i branzowe na skrzyzowania
2.07a i 2.07b?

Odpowiedz. W$zly o numerach 2.07.1, 2.07.2, 2.07a, 2.07b sa^to 4 r6zne w^ziy. Wykonawca
jest zobowi^zany do wykonania prac w etapie II i III zgodnie z zala^cznikami 12b
i 12c oraz pozostalymi wymaganiami SIWZ. W^zly 2.07.1 i 2.07.2 nalezy
wykonac zgodnie z projektami branzowymi, b^da^cymi zala^cznikami do SIWZ,
kt6re nie obejmuja^ wykonania sygnalizacji swietlnej. Zgodnie z zal^cznikiem
12b na w^ztach 2.07.1 i 2.07.2 nalezy wykonac elementy, kt6re umozliwia^
uruchomienie systemu obszarowego sterowania ruchem, systemu nadzoru
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wizyjnego oraz pozostalych wskazanych w zala^czniku 12 b w tym kanalizacj^
teletechniczna^ i swiatlowodowa^ sieci transmisji danych, stacje pomiaru ruchu
oraz fundamenty pod wszystkie projektowane urza^dzenia. Pozostale elementy
projekt6w branzowych zostaly wskazane w zala^czniku 12c.
Skrzyzowania 2.07a - Droga Gdynska - G6rskiego - Sla^ska (G6rskiego - wjazd
do tunelu) oraz 2.07b - Droga Gdynska - G6rskiego - Sla^ska (wyjazd z ronda
przy REAL) sâ  skrzyzowaniami z wykonana^ i funkcjonuja^ sygnalizacjq.
swietlna^ kt6re wg. zala^cznika nr 20 do SIWZ nalezy objq,c dostosowaniem lub
wymiana^ sterownik6w wraz z budowa^ szafki LWT. Zamawiaja^cy dysponuje
pomiarem powykonawczym sieci sygnalizacji ulicznej dla skrzyzowan w
obr^bie We_z!a Wzg6rze sw. Maksymiliana o numerach 2.06, 2.07, 2.08, 2.10 i
2.11 wraz ze skrzyzowaniem 2.07a, projektem powykonawczym sygnalizacji
swietlej obejmuja^cym wejzly o numerach 2.06, 2.07, 2.08, 2.10 i 2.11, projektem
powykonawczym sygnalizacji swietlnej dla skrzyzowania 2.07a oraz projektem
budowlano-wykonawczym sygnalizacji swietlnej dla skrzyzowania 2.07b, kt6re
udostejmi wykonawcy po podpisaniu mowy o zam6wienie publiczne..

Pytanie nr 349. Czy intencja^ Zamawiaja^cego jest dynamiczne modyfikowanie rozklad6w
jazdy w przypadku objazd6w i niespodziewanych, nieplanowanych zdarzefi?
Jesli tak, wjaki spos6b wedlug oczekiwan Zamawiaja^cego ma byc realizowana
informacja pasazerska dla tablic przystankowych i Info-Kioskow w przypadku
niespodziewanej zmiany trasy przejazdu?

Odpowiedz. Zamawiaja^cy nie wymaga dynamicznego modyfikowania rozklad6wjazdy.
Funkcj^ automatycznego wspomagania okreslania tras objazd6w w oparciu o
dane z detekcji nalezy realizowac przy wykorzystaniu systemu planowania. Na
podstawie danych z detektor6w w modelu ruchu obliczone zostan^. warunki
ruchu w sieci ulicznej. Oprogramowanie planistyczne i symulacyjne b^dzie
wspomagalo operator6w w okresleniu tras objazd6w np. poprzez zastosowanie
funkcji znajdowania najkr6tszych tras z uwzgl^dnieniem warunk6w ruchu w
sieci determinowanych zatloczeniem, incydentami lub zmiana^ organizacji ruchu
na czas imprez. Nalezy umozliwic przedstawienie obliczonych w ten spos6b tras
objazdu w serwisie WEB na mapie zamieszczonej w portalu internetowym oraz
terminalach informacji pasazerskiej. Na tablicach przystankowych b^da^
wyswietlane informacje tekstowe o awariach oraz o ewentualnych objazdach
oraz inne wskazane w SIWZ i zala^cznikach.
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Pytanie nr 350. Oferent wnosi o zmian$ w $ J0 ust 46 wzoru Umowypoprzez wykreslenie
zdania ,, Przekroczenie tego terminu uznane b$dzie za niespemienie warunk6w
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowic b^dzie
podstaw^ do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy".
Intencja^ proponowanej zmiany jest wyeliminowanie sytuacji naliczania
podw6jnie kary umownej przez Zamawiaj^cego. Okolicznosc op6znienia w
zgloszenia do gotowosci do odbiorujestjuz opisana w paragrafie o karach.

Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie dokona proponowanych zmian w projekcie umowy. Tresc
ustejm 46 w $ 10 precyzuje jedna^ z okolicznosci co do odpowiedzialnosci
wykonawcy za nieterminowe przygotowanie dokument6w odbiorowych w
terminie umownym na usuni$cie wad dokumentacji odbiorowej. Jednoczesnie
zakres i wysokosc kar umownych z tego tytulu okreslajq. odpowiednie zapisy
umowy dotyczajce kar umownych.

Niniejsze pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej tresci w spos6b nieprowadzqcy do zmiany tresci ogloszenia o
zam6wienie oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofercie.

AGDYN(

St$pa
UiSTA

k/o
UIa/a
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