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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

 Kiełpin, dnia 21.01.2021 r.  

ZP.2/2020  

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2020/S  249-622331 

Identyfikator postępowania: c483112b-a14e-4c2a-b065-ce9d799d05c3 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 2 

sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący 

sposób: 

 

Pytanie Wykonawcy nr 1 do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 25.2.6:  

System informacji liniowej 

25.2.6. umożliwiający zalogowanie się w Systemie prowadzącego pojazd oraz przelogowanie 

(zmianę prowadzących) bez przerywania ustawionego zadania przewozowego i bez 

możliwości cofnięcia procesu przelogowania po jego zainicjowaniu, zalecane logowanie za 

pomocą kart bezstykowych. 

Interpretacja 

System SIL pozwala na przelogowanie się użytkowników bez wpływu na ustawione zadanie 

przewozowe. Przelogowania można dokonać na dwa sposoby: 

1) bez wywoływania okna logowania (ani żadnego innego okna), po przez przyłożenie karty 

użytkownika do czytnika kart 

2) przy pomocy wywołania okna logowania 

Wywołane okno logowania przykrywa cały obszar ekranu. Okna logowania nie można 

wyłączyć w inny sposób, niż po przez poprawne zalogowanie się kartą zbliżeniową bądź 

wprowadzenie przy pomocy wirtualnej klawiatury numeru karty. Po zalogowaniu się przy 

pomocy okna logowania, jeżeli było ustawione zadanie przewozowe, to użytkownikowi 

zadawane jest pytanie, czy zadanie ma zostać przerwane, czy też nie. Odmowa przerwania 

zadania powoduje zalogowanie nowego użytkownika bez wpływu na realizowane zadanie. 

 

Pytanie czy opisane powyżej rozwiązanie, funkcjonujące obecnie w systemie obsługiwanym 

przez kierowców na konsoli wyczerpuje oczekiwania Zamawiającego w szczególności w 

zakresie przerywania ustawionego zadania przewozowego bez możliwości cofnięcia procesu 

przelogowania po jego zainicjowaniu? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza, że wywołanie funkcji przelogowania (zmiany prowadzących), które 

niesie określone skutki dla innych systemów pojazdu, nie może zostać cofnięte. Jednym 

skutecznym sposobem zamknięcia tego procesu jest zalogowanie się prowadzącego (innego 

lub ponownie tego samego). Inne możliwości nie są zgodne ze Szczegółowym opisem 
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przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz). Zamawiający nie wskazuje konkretnych 

rozwiązań technicznych w jaki sposób przelogowanie ma się odbywać. Jednocześnie 

potwierdzamy, że przelogowanie musi się odbywać bez przerywania ustawionego zadania 

przewozowego. Możliwość przelogowania z przerwaniem ustawionego zadania 

przewozowego nie jest zgodna ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 1 do siwz). 

 

 

Pytanie Wykonawcy nr 2 do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 25.2.24 (dotyczący SIL): 

25.2.24.  umożliwiający wybór przez prowadzącego statusu: 

a) w oparciu o definiowalną przez administratora systemu listę statusów, obejmującą ich 

opisy, ikony, kolory oraz symbole kodowe; w tym możliwość ustawienia statusu 

domyślnego, automatycznej zmiany statusu po upływie zadanego czasu oraz czasu 

blokady - tj. braku możliwości zmiany statusu przez określony czas od jego wyboru, 

b)  realizowany przez naciśnięcie na ekranie sterownika i powodujący otwarcie okna 

prezentującego listę statusów w formie grupy przycisków (dla każdego statusu - w 

odpowiednim kolorze, z opisem oraz ikoną), z wyraźnym wyróżnieniem aktualnie 

ustawionego statusu (przyciski zbliżone kształtem do kwadratowego, wielkość oraz 

odstęp między przyciskami umożliwiająca obsługę podczas jazdy autobusu, 

niedopuszczalna konieczność przewijania listy statusów), 

c) okno wyboru nowego statusu zamykane po naciśnięciu dowolnego z przycisków 

wyboru statusu (ustawieniu statusu), jak również przez przycisk “X” w rogu okna 

(anulowanie wyboru nowego statusu), 

d) dodatkowo zmiana statusu na definiowany przez administratora, możliwa przy 

pomocy przycisku alarmowego, zainstalowanego na stanowisku kierowcy poza 

sterownikiem, 

e)  dodatkowo możliwa zmiana statusu z poziomu innych systemów Zamawiającego, w 

oparciu o uzgodniony format i interfejs danych – z informacją o zmianie statusu 

widoczną na sterowniku. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod użytym sformułowaniem: 

„statusy opisane w lit od a do e”. Wykonawca prosi o podanie przykładu gdzie i w jaki sposób 

funkcjonalność powinna być realizowana w konsoli/sterowniku? 

 

Pytanie Wykonawcy nr 3 do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 25.2.25 (dotyczy SIL): 

25.2.25. umożliwiający wyświetlenie przeglądarki treści udostępnianych w formie witryny 

intranetowej w sieci Zamawiającego: 

a) w oparciu o definiowany przez administratora systemu adres URL oraz indywidualny 

identyfikator pojazdu - przekazywany w nagłówku zapytania w uzgodnionym 

formacie, 

b) z możliwością blokady połączeń z adresami innymi niż zdefiniowane przez 

administratora systemu, 

c) w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do treści pod ustalonym adresem 

URL - wyświetlenie zdefiniowanego przez administratora komunikatu o błędzie, 

d) z obsługą wyświetlania treści oraz grafiki w standardzie HTML (CSS) - w tym linków 

oraz przekierowań, obsługą JS (ECMAScript 2015 lub nowsze), HTTP cookie, 

połączeń szyfrowanych (TLS) oraz WebSocket, 

e) funkcjonującej jako okno w wydzielonej części powierzchni ekranu (ok. 20%) w 

trakcie realizacji zadań przewozowych (z możliwością wyłączenia tej funkcji przez 

administratora systemu); 

f) z możliwością wywołania za pomocą łatwo dostępnego przycisku trybu 

powiększonego, tj. takiego, w którym okno przeglądarki zajmuje większą część 

powierzchni ekranu (ok. 70%) a na pozostałej prezentowane są  kluczowe informacje 
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związane z realizacja zadania przewozowego opisane w punkcie 25.2.12 a), b), c), e), 

f), g), h), i), j) oraz tzw. pasek stanu umożliwiający m.in. dostęp do opcji dostępnych 

na sterowniku i funkcjonalności sterownika oraz łatwą możliwość wyłączenia trybu 

powiększonego i powrotu do standardowego trybu, 

g) z brakiem możliwości zmiany przez prowadzącego pojazd adresu URL  pobieranych 

treści - z wyjątkiem przejść za pomocą linków (odnośników) w treści prezentowanych 

danych. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakie zastosowanie mają mieć opisane powyżej 

funkcjonalności? Czy Zamawiający mógłby przedstawić opis i treści przykładowego, 

działającego rozwiązania opisanego w punktach od a do g (URL-a)?  

 

Pytanie Wykonawcy nr 4 do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 32.3.4: 

32.3.4. po naciśnięciu przycisku, realizujący zmianę statusu przekazywanego przez sterownik 

Systemu Informacji Liniowej - na zdefiniowany przez administratora systemu, 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod użytym stwierdzeniem 

status? Wykonawca prosi o opis, w jaki sposób opisana powyżej funkcjonalność ma być 

realizowana przez konsolę/sterownik? 

 

Pytanie Wykonawcy nr 5 do załącznika nr 1 OPZ dot. pkt. 32.3.5: 

32.3.5. przycisk aktywny (podświetlony) w sposób ciągły - przez cały czas, kiedy na 

sterowniku Systemu Informacji Liniowej, ustawiony jest zdefiniowany przez administratora 

status, 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod użytym stwierdzeniem 

status? Wykonawca prosi o opis, w jaki sposób opisana powyżej funkcjonalność ma być 

realizowana przez konsolę/sterownik? 

 

Pytanie Wykonawcy nr 6 do załącznika nr 1.3 OPZ, Rozdział 1. Rejestracja i 

raportowanie oraz gromadzenie i przekazywanie parametrów pracy pojazdu, ppkt 1.1. 

Rejestracja i raportowanie parametrów pracy pojazdu, Tabela 1.1.1. Zakres danych: 

Pkt. 35 Tabeli -  „character N/T status raportowany przez kierującego ze sterownika SIL 

pojazdu - jednoliterowy symbol kodowy statusu (np. ‘P’)” 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób kierowca ma wprowadzać raportowany status 

i jaka jest pula obsługiwanych symboli kodowych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 2-6 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia w następujący sposób: 

 

Dotyczy pkt 25.2.24 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) – 

Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności raportowania statusu, poprzez: 

1) Wykreślenie w całości punktu 25.2.24; 

2) Wykreślenie punktu 25.2.12 k); 

3) Usunięcie wierszy o ID 35 oraz 36 w tabeli w pkt. 1.1.1. Załącznika nr 1.3. do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w konsekwencji aktualizację 

danych w kolumnie ID tabeli przez zmianę wartości z 37 na 35, z 38 na 36 oraz z 39 

na 37. 

 

Dotyczy pkt 32.3. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) 

 - Zamawiający zmienia funkcjonalność systemu łączności, poprzez: 

1) Wykreślenie punktu 32.3.4; 

2) Zmianę brzmienia punktu 32.3.5 na: „przycisk aktywny (podświetlony) w sposób 

ciągły – w uzgodnionym z Zamawiającym czasie od ostatniego naciśnięcia”. 
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Dotyczy pkt. 25.2.25 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) - 

Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności przeglądarki treści w sieci Zamawiającego, 

poprzez wykreślenie w całości punktu 25.2.25.  

 

 

 

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający zmienia termin składania ofert w 

następujący sposób:  

Było: 

Pkt 11 siwz: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   

11.4 Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2021 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021 r., o godzinie 10:05. 

  

Winno być:   

Pkt 11 siwz: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   

11.4 Termin składania ofert upływa w dniu 09.02.2021 r. o godz. 10:00. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2021 r., o godzinie 10:05. 

 

Zamawiający jednocześnie przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonuje zmiany na miniPortalu.  

 

 

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część siwz.  

 

 

 

Prokurent  

Dyrektor 

ds. technicznych i przewozów 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat/Wykonawcy/, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. aa. 
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