ZA.270.8.2020

Katowice, 21.05.2020 r.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa kompleksowego
podłączenia 81 tablic do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści Ogłoszenia w imieniu Zamawiającego
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, udzielam wyjaśnień:
Pytanie 1
Zamawiający wymaga referencji dla 2 realizacji po 40 tablic, czy zatem Zamawiający uzna za
spełniony w/w wymóg jeśli wykonawca przedstawi referencje jedną która obejmuje swoim
zakresem więcej niż 80 tablic ?
Odpowiedź: Zamawiający nie uzna spełnienia wymogu w ww. przypadku, tym samym
podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące referencji dla 2 realizacji po 40 tablic.
Pytanie 2
W dokumencie OPZ załącznik nr 1 , ETAP PIERWSZY UMOWY pkt 10 Zamawiający opisuje
…
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy tj. na wykonane prace,
dostarczone urządzenia i moduły, tablice oraz sprawność ich działania w ramach SDIP
II gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etap (I) Umowy
Prosimy o potwierdzenie iż gwarancją będą objęte tylko i wyłącznie wykonane prace oraz
urządzenia i moduły które dostarczone podczas modernizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gwarancją objęte mają zostać wykonane prace,
dostarczone urządzenia i moduły jak również tablice oraz sprawność ich działania.
Pytanie 3
W dokumencie OPZ załącznik nr 1 , Proces weryfikacji pkt 7 Zamawiający opisuje …
Weryfikacja parametrów niedziałających diod w matrycy , oraz wskazuje na wymagania
stawiane tablicą w SDIP 2.
W związku z powyższym zgodnie ze SDIP 2 wnosimy o zmianę tego zapisu na zapis zgodny
z wymaganiami dla tablic ze SDIP 2 który brzmi:
 Tablica musi wysyłać sygnał diagnostyczny do serwerów w przypadku zakłóceń w
pracy wyświetlacza,
 Tablice muszą posiadać funkcje weryfikacji niedziałających modułów tablicy i
wysyłać o takim fakcie komunikat do centrum sterowania systemem
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach testów przeprowadzona zostanie
weryfikacja parametrów niedziałających diod w matrycy. Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie, w którym powyższa funkcjonalność zostanie zrealizowana przez
Wykonawcę poprzez zastosowanie funkcjonalności umożliwiającej weryfikację
niedziałających modułów tablicy.
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Pytanie 4
Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający uzna za spełnione wymaganie referencji na
utrzymanie urządzeń, jeśli wykonawca świadczy po okresie dostawy urządzeń usługę
serwisową celem prawidłowego działania urządzeń w systemie informacji pasażerskiej przez
okres dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie wymogu, jeżeli Wykonawca przedstawi
referencje na świadczenie po okresie dostawy urządzeń usługi serwisowej.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza przy realizacji dla byłego MZKP Tarnowskie Góry Dworzec
Autobusowy zastosowanie tylko jednej karty SIM wpiętej do APN oraz jednego modułu do
komunikacji GSM a następnie wykorzystanie infrastruktury sieciowej dla tablic w tej lokalizacji
?
Odpowiedź: Zamawiający w przypadku tablic zlokalizowanych na dworcu w
Tarnowskich Górach dopuszcza zastosowanie tylko jednej karty SIM wpiętej do APN
oraz jednego modułu do komunikacji GSM.
Pytanie 6
W
dokumencie
OPZ
załącznik
nr
1
Zamawiający
opisuje
…
W ramach okresu utrzymania serwisowego Wykonawca będzie zobowiązany do
wymiany na nowe urządzenia, podzespoły (np. wyświetlacze LED), które ulegną
uszkodzeniu/wyeksploatowaniu, na każdy wniosek złożony przez Zamawiającego.
Wszelkiego rodzaju takie czynności Wykonawca powinien skalkulować w ofercie, gdyż
z tego tytułu nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
Czy zgodnie z w/w zapisem kosztu uszkodzonych paneli Led , łuszczącej wyklejki z nazwą
przystanku , porysowanej szyby , łuszczącego się antyrefleksu na szybach , zdartej farby z
obudowy tablicy lub słupa itp. Zamawiający chce by wykonawca ujął te wszystkie koszty w
cenie swojej oferty ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie ma skalkulować
wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług utrzymania, serwisu i gwarancji gdyż
nie będzie mu przysługiwało z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.
Pytanie 7
W dokumencie OPZ załącznik nr 1 , IV TABLICA – prezentowane treści pkt 19 Zamawiający
opisuje
…
tablice
muszą
posiadać
funkcjonalność
umożliwiającą
„odczytywanie”
prezentowanych na nich treści uruchamianą przez naciśnięcie wyraźnie oznakowanego
przycisku.
a) Prosimy o potwierdzenie iż tablice zlokalizowane na dworu MZKP Tarnowskie Góry
posiadają przyciski do realizacji w/w funkcjonalności czy też realizowane jest to poprzez
zapowiedz
głosowa
,
dworcową.
b) Jeśli nie posiadają przycisków to proszę o potwierdzenie iż doposażenie w przyciski nie
jest
wymagany
w
tej
lokalizacji
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tablice zlokalizowane na dworcu w
Tarnowskich Górach nie posiadają przycisku umożliwiającego „odczytywanie”
prezentowanych na nich treści. Z uwagi na to, że Wykonawca ma za zadanie zachowanie
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dotychczasowych parametrów funkcjonalnych i technicznych tablic Zamawiający
potwierdza, że doposażenie w przyciski w tej lokalizacji nie jest wymagane.
Pytanie 9
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o 3
dni od dnia udzielenia odpowiedzi na nasze pytania.
Odpowiedź: W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin
składania ofert do dnia 26.05.2020 r. i modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu w tym
zakresie:
W dziale VIII pkt 2 i 3 było:

2. Oferty należy składać do dnia 22.05.2020 r. do godz. 09:00 w biurze podawczym
Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, pokój
13, Parter.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
oraz nazwą, adresem Zamawiającego i oznaczeniem: OFERTA DOTYCZĄCA
POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: „Usługa kompleksowego podłączenia 81 tablic
do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”. Oznaczenie sprawy:
ZA.270.8.2020, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 22.05.2020 r. do godz.
10:00”.
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego
powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub nie
otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert. Zarówno w przypadku ofert składanych
listownie jak i ofert składanych bezpośrednio do siedziby Zamawiającego decyduje
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Jest:

2. Oferty należy składać do dnia 26.05.2020 r. do godz. 09:00 w biurze podawczym
Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, pokój
13, Parter.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
oraz nazwą, adresem Zamawiającego i oznaczeniem: OFERTA DOTYCZĄCA
POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: „Usługa kompleksowego podłączenia 81 tablic
do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”. Oznaczenie sprawy:
ZA.270.8.2020, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 26.05.2020 r. do godz.
10:00”.
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego
powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub nie
otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert. Zarówno w przypadku ofert składanych
listownie jak i ofert składanych bezpośrednio do siedziby Zamawiającego decyduje
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
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