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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.:  Postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na dostawę pięciu,  w tym czterech jednoczłonowych i  jednego dwuczłonowego, 
fabrycznie  nowych  (rok  produkcji  2010)  autobusów  niskopodłogowych,  dla  potrzeb  komunikacji 
autobusowej w Swarzędzu, stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu 
unifikacji,  w ramach projektu pt.: „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego 
Miasta i Gminy Swarzędz” Działanie 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły  zapytania  dotyczące treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: 
Dotyczy punktu 6.27 Autokomputer pokładowy

Kto odpowiada za  udostępnienie  lub  przygotowanie  koniecznych  danych  pozycji  GPS 
przystanków i za ich wprowadzenie do rozkładu jazdy?

Odpowiedź 1:
Wykonawca (Dostawca autobusów) przygotowuje konieczne dane i wprowadza je do autokomputera 
pokładowego

Pytanie 2: 
Dotyczy punktu 6.27 Autokomputer pokładowy
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdami stosownego oprogramowania dla 
przygotowania danych (rozkładów jazdy) dla autokomputera pokładowego??

Odpowiedź 2:
Tak – oprogramowanie jest integralną częścią funkcjonowania autokomputera pokładowego

Pytanie 3: 
Dotyczy punktu 6.27 Autokomputer pokładowy
Czy i kiedy Zamawiający dostarczy karty SIM od wybranego przez siebie operatora sieci komórkowej  
GSM, pozwalające na realizacje transmisji danych do komputera pokładowego (tj. podpisze z 
operatorem stosowną umowę na dostawę kart SIM i zagwarantuje dostarczenie aktywowanych 
kart SIM do uruchomienia dwukierunkowej transmisji danych GPRS)?
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Odpowiedź 3:
Zamawiający ma podpisaną umowę -  karty SIM dostarczone zostaną w terminie uzgodniony z 
dostawcą e terminie umożliwiającym właściwą realizacje dostawy.

Pytanie 4: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt h)

a) Prosimy o jednoznaczne wskazanie technologii  wymaganej  przez Zamawiającego dlarealizacji  
przesyłu danych do/z autokomputera pokładowego w autobusie.

b) Czy ma to być GSM/GPRS, z dowolnego miejsca pobytu autobusu na trasie?
c) Czy ma być to lokalna łączność Wi-fi do serwera wymiany danych w zajezdni?
Jakie  elementy  wyposażenia  zajezdni  (np.  w  szczególności  komputer  dla  realizacji
łączności) są wymagane do dostarczenia?

Odpowiedź 4:
Zamawiający wymaga transmisji danych przez GSM/GPRS z dowolnego miejsca pobytu autobusu w 
trasie. Lokalnie w zajezdni może być używana technologia Wi-Fi.
Zamawiający nie wymaga dostawy komputera który będzie zainstalowany w zajezdni.

Pytanie 5: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt b)
a) Jaką sugerowaną rozdzielczość wymaga zamawiający dla tablic informacyjnych?
b) Czy  Zamawiający  akceptuje,  by  typowe  rozdzielczości  tablic  diodowych,  stosowane

w  taborze  innych  przewoźników  o  minimalnej  rozdzielczościach  16x112  punktów  dla
tablicy  przedniej,  16x84  punkty  dla  tablicy  bocznej,  16x28  punktów  dla  tablicy  tylnej  i
16x120 punktów dla tablicy wewnętrznej?

Odpowiedź 5 :
Zamawiający nie sugeruje żadnych rozdzielczości tablic informacyjnych.
 Zamawiający zaakceptuje typowe rozdzielczości tablic diodowych o minimalnej rozdzielczościach 
16x112 punktów dla tablicy przedniej, 16x84 punkty dla tablicy bocznej, 16x28 punktów dla tablicy 
tylnej i 16x120 punktów dla tablicy wewnętrzne.

Pytanie 6: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt d)
a) Czy  zastosowane  w  autobusach   monitory  LCD  19"  mają  wyświetlać  jedynie  materiał

z   odtwarzacza   DVD   lub   dodatkowego      komputera    (np.    przenośnego)?   Czy
odtwarzacz lub komputer dodatkowy mają być przedmiotem dostawy?

b) Czy    i    w jaki    sposób   mają  być   połączone   pomiędzy   sobą  obydwa   monitory
w autobusie dwuczłonowym?

c) Czy   w   instalacji    pojazdu   wymagane   jest    zainstalowanie    tzw.    solitera    wideo,
umożliwiającego  wyświetlenie  na  wielu  monitorach  sygnału  pochodzącego  z  jednego
źródła wideo?

Odpowiedź 6:
a) Komputer pokładowy lub DVD współpracujące z monitorami LCD jako element wyposażenia 

autobusu jest elementem dostawy.
b) Rozwiązanie techniczne dowolne umożliwiające poprawna prace monitora.
c) Nie

Pytanie 7: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt e)
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a) Czy  do  opcjonalnego,  dodatkowego  monitora  przewidzianego  do  zainstalowania  za
siedzeniami   pasażerskimi   ma   być  doprowadzona   instalacja   inna   niż  wymagana
zasilająca.

b) Jakie są wymagania dla tej instalacji?

Odpowiedź 7:
Do opcjonalnego, dodatkowego monitora przewidzianego do zainstalowania za siedzeniami 
pasażerskimi nie ma być doprowadzona inna instalacja niż zasilająca

Pytanie 8: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt f)
a) Prosimy   o   wyjaśnienie   treści   zapisów   podpunktu.    Do   czego   służy   dotychczas

używany  lokalnie  Access  Point  pracuje  w  standardzie  WiFi  i  czy  realizuje  ona  jakieś
funkcje związane z obsługą obecnie eksploatowanych autobusów?

b) Co   Zamawiający    rozumie    pod   pojęciem   „instalację    urządzenia   Access    Poini
pracującego z siecią GSM dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do Internetu"?

c) Czy  chodzi  tutaj  o  dostęp  Wifi  do/od  autokomputera  pojazdu  do  zasobów  sieci
Internet, czy też o dostęp do określonego serwera w sieci LAN Zamawiającego?

d) Czy  Zamawiającemu  chodzi  może  o  transmisje  danych  GSM/GPRS  do/od  strony
autokomputera  pojazdu  poprzez  infrastrukturę  operatora  GSM  i  dalej  poprzez  sieć
Internet i do określonego serwera w sieci LAN Zamawiającego?

Odpowiedź 8:
Zamawiający przewiduje to rozwiązanie jako dostęp publiczny dla pasażera. 
Za pomocą Access Point w standardzie Wi-Fi a dalej GSM/GPRS może być realizowana transmisja do 
serwera sieci Zamawiającego. (Może być to wykorzystane również do transmisji danych wideo jak i 
autokomputera pokładowego).

Pytanie 9: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt g)
Czy   do   obsługi    dostarczonych   automatów   biletowych   wymagane   jest   dostarczenie  
dedykowanego oprogramowania do ich obsługi i rozliczania?

Odpowiedź 9:
Tak – oprogramowanie to jest modułem funkcjonalnym automatów biletowych..

Pytanie 10: 
Dotyczy punktu 7.5 podpunkt h)
Czy do wizualizacji  i przeglądu zebranych parametrów technicznych odczytanych z autokomputera  
pokładowego wymagane jest dostarczenie dedykowanego oprogramowania?

Odpowiedź 10:
Tak – oprogramowanie to jest modułem funkcjonalnym autokomoputera pokładowego.

  

...............................................................

(podpis Kierownika Jednostki)
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