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WYKONAWCY
Dotyczy: Przetarg nieograniczony o wańościpowyzej kwoty 41B 000 euro na zadanie pn.: ,,Zakup 3

autobusów hybrydowych"- miejskich niskoemisyjnych niskopodłogowych kIasy maxi
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

W związku z pytaniami złożonymiprzez Wykonawcę w sprawie treściSpecyfikacji lstotnych
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U, z 2015 r. poz, 2164 ze zm.) Puedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Warunków Zamówienia zgodnie z ań. 38 ust. 2 ustawy

Pytanie nr 1:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt. 2 ppkl 2 i 3
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy bocznej i tylnej o wymiarach 24 x'160 oraz
rozstawie punktów świetlnych 7 ,5 x7 i wymiarach matrycy 17B x 1121 mm (wysokośó i szerokość)?
Odpowiedź:
ZamawiĄący dopuści zastosowanie tablicy bocznej i tylnej o podanych wymiarach pod warunkiem
zachowania pełnej funkcjonalności i o ile nie będzie to kolidowało z konstrukcją oferowanego
autobusu.

Pytanie nr 2:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt,2 ppkt 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy czołowej o wymiarach 24 x 200 oraz rozstawie
, punktów świetlnych 9,8 x 9,6 iwymiar matrycy LED 233 x 19'19 mm (wysokośći szerokośó)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścizastosowanie tablicy

zachowania pełnej funkcjonalności i
autobusu..

czołowej o podanych wymiarach pod warunkiem
będzie to kolidowało z konstrukcją oferowanego
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Pytanie nr 3:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt.2 ppkt 3
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy tylnej o wymiarach 24x40 rozstawie punktów
świetlnych 7,5 x7 i wymiarach matrycy LED 178 x 280 mm (wysokośći szerokośó)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza tab|icy tylnej
dotychczasowe zapisy SlWZ.

o

podanych wymiarach. Zamawiający podtrzymuje

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkI. 2 ppkt 1,2,3
Czy tablice mają byó wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości z układami
automatycznej regulacji natężenia świeceniaw zaleźnościod warunków oświetlenia zewnętrznego?

Odpowiedź:
ZamawiĄący zgodnie z zapisami S|WZ dopuszcza diody o podwyzszonej jasnościwraz
ż systemem adoptującym jasnośćświeceniado warunków panujących na zewnąlrz pojazdu.
Pytanie nr 5:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkl. 2 ppkt 4
Jak ilośó monitorów LCD 22" do prezentacji informacji pasażerskiej i ewentualnie systemu emisji
reklam przewiduje ZamawiĄący do zainstalowania w kazdym z pojeżdzie? Jakie są wymagania
techniczne tj., jaki jest wymóg dot. rozmiaru matrycy monitora, o jakiej rozdzielczości, jaką ma
posiadać min. luminancję, współczynnik kontrastu, itp.?

Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga jednego monitora o minimalnej przekątnĄ 22"
(obraz w formacie 16:9), przeznaczonego do wyświetlania informacji o parametrach opisach w SlWZ.
Pytanie nr 6:
Załącznik nr 6 Rozdział 27
Czy zamawiający posiada i wykozystuje obecnie system naziemny obsługujący system informacji
pasazerskiej, jeżeli tak czy Zamawiający udostępni protokoły umozliwiające integracje urządzeń i
systemów wykonawcy z systemem Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający
Zamawiający
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Pytanie nr 7:
Załącznik nr 6 Rozdział 27
Czy zamawiający posiada i wykorzystuje obecnie jakikolwiek inny system, z którym będzie wymagana
integracja podczas realizacji przedmiotu zamówienia? Jeślitak, to, jakie to systemy i czy Zamawialący
zapewnia dostarczenie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawnej integracji?
Odpowiedź:
Na obecnym etapie realizacji projektu ZamawiĄący nie posiada danych i informacji niezbędnych do
pzeprowadzenia integracji, lntegracja będzie wymagana w kolejnych etapach realizaĄi planowanego
projektu,

Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie uządzenia wraz
pojazdach Zamawiającego posiadały otwa ńe AP l,

z
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Pytanie nr 8:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer
pokładowy wyposazony również w poń Ethernet w standardzie złączaM12?
Odpowiedź:
ZamawiĄący dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer
pokładowy wyposazony równiez w poń Ethernet w standardzie złączaM12.
Pytanie nr 9:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer
pokładowy wyposazonej wyłącznie w dwa przyciski (podświetlenie czenłone i zielone), przy
zapewnieniu wyboru niezbędnych funkcjonalności, jakich oczekuje Zamawialący na panelu
dotykowym?

Odpowiedź:
ZamawiĄący podtrzym
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Pytanie nr 10:
Załącznik nr 6 Rozdział 27 pkt 1
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli kierowcy stanowiącego jednocześnie komputer
pokładowy wyposaźony w wyświetlacz o rozdzielczości 1024x768?
Odpowiedź:
ZamawiĄący podtrzym
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Pytanie nr 11:
Załącznik nr 6 Rozdział 35 pkt 1
Czy zamawiający przewiduje także montaż głośnikówzewnętznych, jeżeli tak proszę o podanie ilości
iparametrów?
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Odpowiedź:
Zamawiający

n

i

e p zewi d uje

mo

ntazu głośn ków zewn ętrzych.
i

Pytanie nr 12:
Załączniknr 6

W częścill w/w dokumentu, w punkcie 32 zamawiĄący wymaga, aby system

automatycznego

gaszenia pożaru nie wymagał zasilania elektrycznego (wyzwalanie pneumatyczne).
Sygnalizacja optyczna idźwiękowa wymagana przezzamawiającego w każdym przypadku
potrzebuje zasilania elektrycznego, co oznacza, ze system z aktywacją pneumatyczną, do
funkcjonowania w pełnym zakresie również wymaga zasilania elektrycznego, Obecnie wielu

producentów autobusów stosuje system z aktywacją elektryczną, Tego typu rozwiązania są
powszechnie stosowane w autobusach produkowanych przez uznanych producentów. W związku
powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy zamawiający dopuścizastosowanie systemu automatycznego gaszenia pożaru z detekcją
i aktywacją działającymi na zasadzie elektrycznej,
Odpowiedź:
ZamawiĄący dopuścizastosowanie systemu gaśniczego aktywowanego elektrycznie.

Otrzymują
-

Strona internetowa Zamawialącego wvvw.bip. pkm.czechowice-dziedzice.
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