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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetatgu nieograniczonego na

Roboty ,*i4run"z budow4 sygnalizacji Swietlnej na skrryZowaniu:

1. ul. Kosrykowej - ul. Rasryriskiej.
2. al. Wilanowska - ul. Dominikarfiska.

Numer postgpowa nia DPZI 54/PN/53/18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2017 r. poz. 1579 z

p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy olaz zal4cza dodatkowy dokument

informacyj ny w postaci dokumentacj i ruchowej .

Pytanie nr I
pyt*i. Oo czgSci 1 - ul. Koszykowej - ul. Raszyrlskiej

CLy sterownik sygnalizacji Swietlnej na skrzyhowaniu ulic Koszykowa - Raszyriska ma by6

poil1"tony do systemu sierowania ruchem Sitraffic Scala tz. umo2liwia6 jego monitoring i

sterowania z w lw oprogramowania?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, i2 nie jest to przedmiotem niniejszego postgpowania'

Pvtanie nr 2

Pytanie do czgsci 1 - ul. Kosrykowej - ul. Rasryrflskiej

izy Zamawtui4.y wymaga aby sterownik sygnalizacji Swietlnej na sl<rzyhowaniu ulic

Koszykowa -- Raszyriska byl wl4czony w strategig sterownia TASS z uZyciem stacji

pomiarowej Trafhc Eye zainstalowanej na wlocie ul. Raszyriskiej.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 nie jest to przedmiotem niniejszego postqpowania'

Pvtanie nr 3
Pytanie do czgsci 1 - ul. Kosrykowej - ul. Rasryrlskiej
i"y * zwi4zkubudow4 sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Koszykowa - Raszyriska,

Zamawiajqcy wymaga przeniesienia stacji Traffrc Eye zainstalowanej na ul. Raszyriskiej o

150 - 20b m. od linii zatrzymania dla projektowanej grupy sygnalizacyjnej K422 Aktualnie

stacja Traffic Eye znajduje sig w odleglo6ci 25 m. od projektowanej linii zatrzymania dla

projektowanej grupy sygnalizacyjnej K42. Pozostawienie stacji Traffic Eye w aktualnej



lokalizacji spowoduje dostarczanie nie miarodajnych pomiar6w ruchu drogowego i moZe

negatywnie wplyn46 na istniej4ca strategie sterowania ruchem TASS.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy informuje, i2 nie jest to przedmiotem niniejszego postqpowania.

Pvtanie nr 4
Pytanie do czgsci 2 - al. Wilanowska - ul. Dominikariska:
W kosztorysie ,,Roboty zviqzane z budowq sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Al.

Wilanowskiej - ul. Dominikanskiej" w punkcie 4.1.1 jest zapis o instalacji nowego

sterownika sygnalizacji Swietlnej na sV,rzylowaniu al. Wilanowska - ul. Dolina SluZewiecka,

czy zamawiaj4cy moZe udostgpni6 dokumentacjg ruchow4 na to sl<rzy2owanie w celu

dokladnego oiru"o**ia parametr6w nowego sterownika oraz czy wlw sterownik (napigcie

sygnalizaLr6w 230V) ma-by6 wyposaZony w UPS (praca calej sygnalizacii min. lh po zaniku

napigcia zasllania)?
Odpowiedi:
W zalqczeniu dokumentacj a ruchowa'

Pvtanie nr 5
Pytanie do czgsci 2'al. WilAnowska - ul. Dominikafska:

W kosztorysie ,,Roboty zwi7zane z budow4 sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Al'
Wilanowskiej - ul. Dominikariskiej" w punkcie 5.1.1 jest zapis o instalacji nowego

sterownika sygnalizacji Swietlnej na skrzylowaniu al. Wilanowska - P&R, czy zarnawiai4cy

moZe udostgpnie dokumentacjE ruchow4 na to sk,rzyilowanie w celu dokladnego oszacowania

parametr6w nowego sterownika oraz czy w/w sterownik ma by6 na napigcie 42V i
wyposaZony w UPS (praca calej sygnalizacji min. th po zaniku napigcia zasilania)?

OdpowiedZ:
W zal4czeniu dokumentacj a ruchowa.

W zal4czeniu'.

- dokumentacja ruchowa Dolina SluZewiecka Wilanowska

- dokumentacja ruchowa Wolodyjowskiego
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