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Znak:RI.272.3.2014 

 
Wszyscy Oferenci    

 
 

W związku z pytaniami  dotyczącymi przetargu na zadanie pn. „Przebudowa odcinka 
drogi powiatowej nr 0660T – ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej 
z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza” w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulicy Iłżeckiej z ulicą Polną i Mickiewicza oraz z na wlocie z ulicą Waryńskiego – Al. Jana Pawła 
II; udzielamy odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi; 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika sygnalizacji świetlnej 
dowolnego producenta spełniającego warunki techniczne określone  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
– Załącznik nr.3.? 

Odp.1 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika innego producenta o 
parametrach nie gorszych od zaproponowanego, spełniającego warunki 
techniczne określone w RMI w dnia 3 lipca 2003r. (załącznik nr 3) oraz 
zapewniającego pełną funkcjonalność zaprojektowanego rozwiązania. 

 

2. W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców zgodnie z Ustawą  
o Zamówieniach publicznych oraz w nawiązaniu do opublikowanych na stronie 
Zamawiającego projektów sygnalizacji świetlnej Iłżecka – Polna – Mickiewicza 
wskazujących na konieczność koordynacji tej sygnalizacji z sygnalizacją na 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Sienkiewicza – prosimy o odpowiedź czy 
Zamawiający dysponuje protokołem wymiany danych ze sterownikiem prod. Vialis 
zainstalowanym na skrzyżowaniu Mickiewicza – Sienkiewicza. Prosimy  
o sprecyzowanie , jakie urządzenia trzeba zamontować w sterowniku Mickiewicza – 
Iłżecka , aby możliwa była wymiana danych ze sterownikiem Mickiewicza – 
Sienkiewicza oraz czy sterownik na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza – Sienkiewicza 
posiada wszystkie niezbędne urządzenia do radiowej transmisji danych.? 

Odp.2 



Zamawiający dysponuje protokołem wymiany danych. 

Radiowa transmisja danych pomiędzy sterownikami ma odbywać się za pomocą 
radio modemów na pasmo nielicencjonowane 868-870 MHz. 

Należy wyposażyć sterownik objęty przetargiem jak i sterownik na sąsiednim 
skrzyżowaniu w radio modemy o nie gorszych parametrach niż: 

1. Cechy charakterystyczne radiomodemów  
 

 Prędkość transmisji w powietrzu ustawiana programowo: 9600/19200 bit/s 
 Programowa zmiana szerokości kanału: 12.5/25 kHz 
 Prędkość transmisji na porcie szeregowym ustawiana programowo: 

300…38400 bit/s  
 Port komunikacyjny: RS232, RS422/RS485 
 Programowa zmiana częstotliwości pracy w zakresie: 868...870 MHz 
 Programowa zmiana mocy nadajnika w zakresie:  5...100 mW 
 Czułość odbiornika: -106 dBm (BER < 10 E-3) 
 Możliwość pomiaru mocy odbieranego sygnału radiowego w dB 
 Konfiguracja z poziomu terminala lub dedykowanego oprogramowania 
 Możliwość programowania trasy przesyłania danych do wybranego 

radiomodemu w sieci 
 Obsługa stacji mobilnych 
 Funkcja retransmitera sygnału radiowego 
 Tryb transmisji half-duplex 
 Mechanizm korekcji błędów 
 Zmiany w topologii sieci (dodawanie, usuwanie, bądź przemieszczanie 

stacji radiowych) z poziomu radia głównego (mastera) 
 Format danych: asynchroniczny 
 Złącze antenowe: TNC, 50 ohm, żeńskie 
 Napięcie zasilania: + 6 ... +30 VDC 
 Temperatura pracy: -25 °C ... +55 °C 
 Gwarancja: 30 miesięcy 

 

3. Co oznacza sformułowanie , że sterownik „powinien posiadać możliwość sprzętowego 
rozłączenia urządzeń w terenie ( sygnalizatorów, kamer video detekcji etc. ) bez 
wyłączenia sterownika sygnalizacji”. Zwracamy uwagę , że rozłączanie sygnalizatorów 
bez wyłączania sterownika sygnalizacji jest operacją niebezpieczną zarówno dla 
obsługi, jak i samych urządzeń.? 

Odp.3 

Sterownik powinien posiadać możliwość rozłączenia napięcia na sygnalizatorach 
w sposób sprzętowy (przycisk, przekaźnik) ale beż logicznego przerywania pracy 
sterownika (urządzenie pracuje nadal, zachowując pełną funkcjonalność). 
Wyłączenie takie bezpieczne jest dla obsługi serwisowej z uwagi na brak napięcia 
w terenie (na sygnalizatorach). 



 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako interfejsu obsługi sterownika : 
palmtopa lub laptopa łączącego się ze sterownikiem poprzez WIFI lub też 
wyświetlacza LCD i klawiatury zamiast ekranu dotykowego.? 

Odp.4 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jako interfejsu obsługi sterownika 
palmtopa lub laptopa. Sterownik musi być wyposażony w funkcjonalny ekran 
dotykowy.  

5. Czy sterownik sygnalizacji świetlnej należy wyposażyć w modem GSM/GPRS.? 

Odp.5 

Tak. 

6. Kto dostarcza kartę SIM dla tego modemu.? 

Odp.6 

Zamawiający we własnym zakresie. 

7. Kto opłaca abonament związany z w/w kartą SIM i przez jak długi okres czasu.? 

Odp.7 

Zamawiający we własnym zakresie. 

8. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza monitorowanie sygnalizacji 
świetlnej Iłżecka – Polna Mickiewicza w innym systemie niż ViewIt.? 

Odp.8 

Nie 

9. W związku z zapisami w projekcie organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej prosimy  
o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje odrębnym opracowaniem szczegółowo 
opisującym koordynację pomiędzy sygnalizacjami na skrzyżowaniach: Iłżecka – Polna  
i Sienkiewicza – Mickiewicza.? 

Odp.9 

Tak. 

 

 



Wydział Dróg Starostwa Powiatowego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Paweł Wnuk 
 

  

 


