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Kiełpin, dnia 27 czerwca 2019 r.  

 

 

 Do Wykonawców  

ubiegających się o  

udzielenie zamówienia 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania nr ZW/12/2019 z dnia 24.06.2019r. na „Doposażenie 2 szt. autobusów 

Solaris w systemy informacji pasażerskiej i systemu monitoringu wizyjnego” 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ. 

 

1. Pytanie. 

Pytanie do Rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.3:  

Czy Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę dla obu przedstawionych wariantów nr 1 i 2, czy 

tylko dla konkretnego wybranego przez siebie wariantu? 

Odpowiedź. 

Wykonawca ma złożyć ofertę na wybrany przez siebie wariant. 

 

2. Pytanie. 

Pytanie do Rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.3: 

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób Wykonawca ma objąć gwarancją zainstalowane 

już w pojeździe urządzenia których nie sprzedaje, nie jest producentem, ani nie jest ich 

dostawcą? W jaki sposób Wykonawca miałby wykonywać obowiązki wynikające z udzielonej 

gwarancji za urządzenia np. stwierdzonej wady w działaniu? 

Odpowiedź: 

Wykonawca może zaoferować tablice diodowe własnej produkcji. Jeśli chciałby w celu 

zmniejszenia kosztów zaoferować tablice które są obecnie w autobusach to musi objąć je 

gwarancją jako całość doposażenia .   

 

3. Pytanie. 

Pytanie do Rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.3 lit b: 

Czy w zakupionych przez KMŁ pojazdach, znajduje się miejsce na zainstalowanie sterownika 

LCD o wielkości ekranu 10,4”oraz czy została przygotowana i wyprowadzona przez producenta 

instalacja elektryczna i Ethernetowa połączona z szyną CAN pojazdu? Czy KMŁ dysponuje 

dokumentacją techniczną do zakupionych pojazdów? 

Odpowiedź: 

W kabinie kierowcy jest miejsce na zainstalowanie sterownika LCD o wielkości ekranu 10,4”. 

Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin i oceny możliwości montażu zaproponowanego 

sterownika. KMŁ dysponuje dokumentacja techniczna do zakupionych pojazdów. 

 



 

4. Pytanie. 

Pytanie do Rozdziału 3.2 Wymagania dot. SIL pkt. 3.2.1: 

Czy zainstalowane tablice LED posiadają infrastrukturę sieciową i są podłączone elektrycznie, 

jaki rodzaj złącz został zainstalowany w tablicach?  

Odpowiedź: 

Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin i zweryfikowania tablic pod kątem użyteczności 

dla Wykonawcy  do siedziby Zamawiającego. 

 

5. Pytanie. 

Pytanie do Rozdziału 3.2 Wymagania dot. SIL pkt. 3.2.1 lit d: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wewnętrznej tablicy LED o rozdzielczości 16x96 i 

diodach RGB?   

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

6. Pytanie. 

Pytanie do rozdziału 3.2 Wymagania dot. SIL pkt. 3.2.4 Wariant 2 Sterowanie System 

Informacji Liniowej lit. i:   

W związku z tym że podczas jazdy mają być prezentowane i realizowane takie czynności jak 

pozycja i strefa biletowa czy w pojazdach zostały zainstalowane anteny dachowe GPS, jeżeli tak 

jakiego rodzaju są to anteny, czy posiadają sprawne okablowanie, jakiego rodzaju złącza 

posiadają? Czy w przypadku braku anten i konieczności ich zainstalowania KMŁ posiada zgodę 

producenta pojazdu na ingerencję w poszycie pojazdu bez utraty gwarancji?   

Odpowiedź: 

KMŁ wyraża zgodę na montaż anten GPS, o ile zajdzie taka potrzeba. 

 

7. Pytanie. 

Czy w pojazdach mają zostać zainstalowane kasowniki i/lub biletomaty, jeżeli tak czy w 

pojeździe została zainstalowana infrastruktura do ich podłączenia? 

Odpowiedź: 

Kasowniki i biletomaty będą zamontowane w pojazdach i zostaną przeniesione z pojazdów 

przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający nie wymaga łączenia instalacji SIL z kasownikami 

i biletomatem. 

 

8. Pytanie. 

Czy auto-komputer z wyświetlaczem LCD ma zapewnić wystawianie niezbędnych danych o 

strefie biletowej do sterownika kasownika lub sterować kasownikami bezpośrednio? 

Odpowiedź: 

Nie. Odpowiedź ta sama co w pkt.7 

 

9. Pytanie. 

Jakiego producenta kasowniki zostaną zainstalowane w pojazdach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykorzysta istniejące kasowniki firmy Ascom Monetel z pojazdów 

przeznaczonych  do likwidacji  

 



10. Pytanie. 

Czy Zamawiający wymaga zainstalowanie również systemu rozgłoszeniowego tj. wzmacniacza 

i głośników kompatybilnego z SIL wygłaszającego zapowiedzi przystankowe? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wymaga aby działał system głosowej informacji pasażerskiej – zapowiedzi 

przystankowych. 

 

11. Pytanie. 

Pytanie do rozdziału 3.3 Wymagania dot. SMW pkt. 3.3.7 

Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zintegrowanego wyświetlacza dla SIL i SMW bez 

konieczności instalowania dwóch wyświetlaczy osobno dla SIL min 10” i osobno dla SMW o 

przekątnej 7”?   

Odpowiedź: 

Tak. Jeżeli na monitorze 10” będzie możliwość eksponowania widoku z kamer. Musi być 

również możliwość całkowitego wyłączenia widoku z kamer np. podczas otwartych drzwi, tak 

aby kierowca miał możliwość podglądu czasu rozkładu jazdy podczas postoju z otwartymi 

drzwiami. 

 

12. Pytanie. 

Pytanie do postępowania nr ZW/12/2019 z dnia 24.06.2019r. na „Doposażenie 2 szt. autobusów 

Solaris w systemy informacji pasażerskiej i systemu monitoringu wizyjnego” 

Czy Zamawiający udostępni i umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej pojazdów, w 

jakim terminie i w jakim miejscu byłoby to możliwe? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej pojazdów, po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym wizyty.  

 

13. Pytanie. 

Pytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ § 2 Umowy  termin wykonania zamówienia ust. 1 i 2  

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie ostatecznego terminu realizacji usługi do dnia 

31.08.2019r.? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający planuje wprowadzić pojazdy do ruchu od połowy sierpnia 2019. W związku 

z powyższym maksymalne przesunięcie ostatecznego terminu realizacji usługi możliwe jest do 

dnia 09.08.2019. Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 4.1. „Termin wykonania 

zamówienia do 09.08.2019.”  

 

14. Pytanie. 

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie zapisu drugiej części zdania ust. 2, cytuję: „Do 

montażu będzie znajdował się jeden autobus”? 

Odpowiedź: 

Ponieważ autobusy wymagają różnych innych prac dostosowawczych do wymogów ZTM (w 

tym przemalowanie). Dostępność dwóch pojazdów jednocześnie może być z tego względu 

utrudniona. Dlatego Zamawiający przewiduje doposażenie w Systemy SIL i SMW sukcesywnie 

w każdym autobusie po kolei.  

 

Z poważaniem 

Dyr. ds. technicznych i przewozów 

Piotr Nowicki 


