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1. WSTĘP 

 
Opis przedmiotu zamówienia sporządzono w oparciu o następujące główne dokumenty: 

  

Część A. - Szczegółowe Wymagania Techniczne 

 

Część B. - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oraz erratą (oddzielna do-

kumentacja SIWZ) 

 

W ramach opracowanych wymagań w części A. SWT uszczegółowiono wymagania doty-

czące wybranych zakresów rozwiązań i metod organizacyjnych w stosunku do nadal obowią-

zujących wymagań zawartych w wymaganiach dla części B. PFU.  

 

PFU określa oczekiwane wymagania dotyczące realizacji zamówienia, które według najlep-

szej wiedzy Zamawiającego  w pełni pokrywają jego obiektywnie określone potrzeby. Zama-

wiający wyjaśnia, że jego celem jest dopuszczenie możliwości zaoferowania również innych 

rozwiązań, niż opisane w PFU. Oferowane rozwiązania winny zostać szczegółowo opisane 

w Opisie Technicznym. Rozwiązania te będą podlegać ocenie w Kryterium Opis techniczny 

(OT) i stanowić będą egzekwowalne zobowiązanie Wykonawcy.  

Celem niniejszego dokumentu jest określenie minimalnych wymagań dotyczących realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie systemu centralnego i podsystemu obszarowego 

sterowania ruchem. 

  

W uszczegółowionym zakresie w niniejszej części A. SWT – OPZ opisane wymagania są 

uzupełnieniem w stosunku do wymagań zawartych w części B. PFU, – przy czym dotyczą 

zakresów funkcjonalno użytkowych dla warstw aplikacyjnych, dla których istnieje możli-

wość zaoferowania równoważnych rozwiązań systemowych odpowiednich dla wymagań 

zdefiniowanych w ramach części A. SWT - OPZ, w tym także posiadające zróżnicowane w 

stosunku do opisów wymagań z części B. PFU -OPZ cechy funkcjonalno - użytkowe, np. 

posiadają rozwiązania aplikacyjne łączące w ramach jednego rozwiązania aplikacyjnego, 

Podsystemu Obszarowego Sterowania Ruchem, także pozostałe rozwiązania aplikacyjne, in-
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nych podsystemów zdefiniowanych w części B - PFU, jak Podsystem Informacji dla Kierow-

ców, Podsystem Priorytetów). Przy czym Zamawiający nadal dopuszcza modułowy rozwój 

SZR. 

 

Przez rozwiązania funkcjonalne należy rozumieć także, iż zaoferowane podsystemy będą sta-

nowiły kompletne rozwiązanie łączące wszystkie funkcjonalności wynikające z Opisu przed-

miotu zamówienia (OPZ), w tym obejmujących części A. i B., lecz ich spełnienie nie jest 

ograniczone co do określonych w części B. rozwiązań technicznych, mogących charaktery-

zować określony produkt. 

W tym celu uszczegółowienie wymagań dotyczy przede wszystkim zakresów podsystemów 

obszarowego sterowania ruchem POSR, podsystemu priorytetu oraz podsystemu informacji 

dla kierowców i ich wzajemnej możliwości współdziałania w ramach nadrzędnego systemu 

zarządzania ruchem na poziomie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). 

 

W ramach SWT zostały określone także dopuszczone zależności i konfiguracje SZR - POSR 

z pozostałymi wymaganymi podsystemami (opisanymi w części B.).  Ich kompleksowe za-

projektowanie i wdrożenie jest objęte przedmiotem zamówienia SIWZ - OPZ - SWT - PFU 

wraz z załącznikami i erratą w zakresie ETAPU I oraz jako późniejszej dopuszczonej opcji, 

zamówienia polegającego na kompleksowym utrzymaniu Systemu ITS Katowice zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla ETAPU II.  

 

Na rysunku nr 1. został przedstawiony schemat podstawowych aktorów wchodzących w ra-

mach realizacji ETAPU I oraz jako opcji ETAPU II.  
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Na ETAPIE II - Utrzymanie, jako potencjalna opcja do realizacji przedmiotu zamówienia, 

pozostawiona do wyboru Zamawiającego, jest podmiot dedykowany w imieniu UMK, okre-

ślany w ramach SIWZ - Umowa - OPZ - SWT - PFU wraz z załącznikami i erratą jako Użyt-

kownik. 

Rysunek nr 1. Zobrazowanie głównych AKTORÓW realizacji Projektu ITS Katowice określonych w ramach 

wymagań SIWZ - UMOWA - OPZ - SWT - PFU wraz z załącznikami i erratą. 

 

Na kolejnych rysunkach 2 oraz 3 zostały zobrazowane w sposób schematyczny, główne za-

kresy systemowe objęte przedmiotem zamówienia zgodne dla SIWZ - OPZ - SWT - PFU 

wraz z załącznikami i erratą. 

 

Przy czym rysunek 2. określa kompletne zakresy wynikające z wymagań PFU - część B. Na-

tomiast rysunek 3. określa przykładową, dopuszczoną metodę zaprojektowania i wdrożenia 

architektury SZR w oparciu o główny podsystem w postaci POSR.  

Są to główne zakresy, które zostały uszczegółowione w ramach SWT w stosunku do PFU i 

stanowią element wymagań zawarty w ramach Szczegółowych Wymagań Technicznych - 

część A, pozwalające na prawidłowe przygotowanie ofert przez Wykonawców. 
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W przypadku zaoferowania rozwiązań niezgodnych z PFU należy w opisie technicznym 

szczegółowo opisać sposób działania oraz realizacji wymaganych funkcji systemu. Należy 

także wykazać równoważność rozwiązania w stosunku do wymaganego według PFU. Inno-

wacyjność – rozumianą jako inny sposób realizacji wymaganych funkcji systemowych - na-

leży udowodnić, wskazując cechy rozwiązań dla systemów aplikacyjnych w powiązaniu z 

realizacją w urządzeniach wykonawczych (opis metod sterowania na różnych poziomach. In-

nowacyjność rozwiązania musi być udowodniona wzorami matematycznymi z których wy-

nikać będzie logika I innowacyjność zastosowanych rozwiązań systemowych (systemy apli-

kacyjne współpracujące z urządzeniami wykonawczymi, sterowniki, detektory). 
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2. ZAKRES USZCZEGÓŁOWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓ-

WIENIA 

 

 
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia obejmuje głównie wybrane elementy po-

wiązane w sposób bezpośredni lub pośredni z Podsystemem obszarowego sterowania ruchem 

(POSR). Z uwagi, iż system ten stanowi strategiczne narzędzie aktywnego sterowania ruchem 

miejskim, posiadające rozwiązania funkcjonalno użytkowe pozwalające na bezpośrednie od-

działywanie na zmienne warunki natężenia ruchu, poprzez sygnalizację świetlną ale i pozo-

stałe podsystemy oddziaływania na zachowania kierujących pojazdami przy wykorzystaniu 

elektronicznych tablic o zmiennej treści - znaków VMS, wprowadzono rozszerzające w sto-

sunku do PFU wraz z załącznikami i erratą wymagania funkcjonalno użytkowe. 

 

Poza wymaganiami funkcjonalno użytkowymi POSR, Zamawiający wprowadza w dokumen-

tacji uszczegółowione wymagania dla systemowych elementów powiązanych w ramach SZR 

- POSR również w zakresach programów narzędziowych, organizacji i metodyki prowadze-

nia dodatkowo wymaganych prac projektowych - dedykowanych harmonogramów prac, rze-

czywistych pomiarów ruchu i badań efektywności obejmujących sprawdzenie i weryfikację 

spełnienia wymaganych oraz zadeklarowanych stopni usprawnienia ruchu w celu spełnienia 

określonych wskaźników efektywności, organizacji i metodyki przeprowadzenia prac wdro-

żeniowych dotyczących modernizacji i dostosowania sygnalizacji świetlnych w celu uniknię-

cia, minimalizacji powstałych w ich wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu sygnalizacji świetl-

nych w okresie prowadzonych prac i ich bieżącego utrzymania. Wszystkie pozostałe ele-

menty zostały zagregowane w ramach opisów w poszczególnych punktach niniejszej doku-

mentacji. 

 

Na rysunkach 2 oraz 3 zostały zobrazowane w sposób graficzny główne zakresy SZR wraz z 

podsystemami objęte przedmiotem zamówienia. Rysunek 2. określa kompletne zakresy wy-

nikające z wymagań PFU - część B. Natomiast rysunek 3. określa jedynie przykładową kon-

figurację modułową łączącą możliwe do zaoferowania przez Wykonawcę zakresy rozwiązań. 

Jest to przykład dopuszczonych metod konfiguracji SZR wraz z podsystemami.  
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Rysunek nr 2. Zobrazowanie schematyczne objęte wymaganiami określonymi w ramach części B. PFU OPZ. 

 

Wyróżnione (w kolorze zielonym) zakresy SZR wraz z podsystemami, zobrazowane na ry-

sunku nr 3, zostały dodatkowo uszczegółowione przez Zamawiającego w ramach niniejszej 

dokumentacji części A. SWT w stosunku do PFU.  Stanowią one nadrzędny zakres wymagań 

w stosunku do części B. PFU.  
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W ramach realizacji zamówienia publicznego pn. Katowicki Inteligentny System Zarządza-

nia Transportem określanego także w SIWZ, jako System ITS Katowice lub też Projekt ITS 

Katowice (ITS Katowice), należy zaprojektować i wdrożyć System Zarządzania Ruchem 

(SZR) wraz z jego określonymi podsystemami. Po stronie Wykonawcy leży także przepro-

wadzenie wszystkich niezbędnych prac związanych z pozyskaniem stosownych uzgodnień i 

zatwierdzeń, przeprowadzeniem wymaganych terminowo pomiarów ruchu i badań oraz uru-

chomieniem kompletnego SZR wraz z podsystemami w warunkach ruchu rzeczywistego w 

wyznaczonym do tego celu obszarze sieci ulicznej miasta Katowice. Uruchomienie testowe 

do ruchu, musi zostać przeprowadzone jeszcze przed zakończeniem odbiorów końcowych, 

musi zostać przeprowadzone w oparciu o wymagane, zaimplementowane funkcjonalności, 

metody, scenariusze aktywnego zarządzania ruchem miejskim w oparciu o wymagane pod-

systemy z adaptacyjnymi metodami sterowania ruchem poprzez wykorzystanie sygnalizacji 

świetlnej, odpowiednio do tego celu zoptymalizowanej. Optymalizacja metod sterowania i 

poziomów adaptacyjności musi zostać przeprowadzana zarówno dla poziomu lokalnego, ro-

zumianego jako poziom skrzyżowania, przejścia dla pieszych, jak i dla poziomu systemo-

wego zlokalizowanego w ramach Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Wymaga się od Wy-

konawcy, aby optymalizacja parametrów sterowania i metod adaptacyjności została dostoso-

wana do założonych scenariuszy aktywnego zarządzania ruchem w obszarze wdrożenia w 

oparciu o pozostałe podsystemy, jak np. podsystem priorytetyzacji publicznego transportu 

zbiorowego, informacji o warunkach ruchu i kierowaniu na trasy alternatywne. Procesy op-

tymalizacji poszczególnych poziomów sterowania ruchem i kalibracji współdziałania w ra-

mach określonych scenariuszy aktywnego zarządzania ruchem miejskim muszą zostać opra-

cowane jako element dokumentacji systemowej SZR na etapie prac projektowych i uzyskać 

zatwierdzenie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie przynajmniej sze-

ściu scenariuszy aktywnego zarządzania ruchem przy wykorzystaniu SZR wraz z podsyste-

mami i ich implementacja w ramach rozwiązań aplikacyjnych. Po stronie Wykonawcy leży 

uwzględnienie w ramach prac projektowych uwarunkowań charakteryzujących istniejącą sieć 

miejską, metod sterowania ruchem , w tym takich jak istniejące akomodacyjne metody ste-

rownia ruchem na poziomie lokalnym, koordynacje ciągów ulicznych w korytarzach trans-

portowych, priorytety publicznego transportu zbiorowego, miejsca parkingowe, DTŚ oraz 

bezpośrednie styki z układem sieci Dróg Krajowych.  Po stronie Wykonawcy jest także 

uwzględnienie w ramach opracowania i implementacji scenariuszy aktywnego zarządzania 
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ruchem miejskim planowanych działań GDDKiA na sieci Dróg Krajowych, zlokalizowanych 

w obszarze miasta Katowice, realizacji Projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem 

(KSZR). W ramach przygotowania działań projektowych oraz doboru rozwiązań systemo-

wych, zwłaszcza w zakresie standardów wymiany danych, obowiązkiem Wykonawcy jest 

także uwzględnienie zaplanowanych metod w tym zakresie, które zostały aktualnie określone 

przez GDDKiA. Zwłaszcza sposoby i metody komunikacji, zakresy komunikatów, typy stan-

dardów dla dwukierunkowej wymiany danych, specyfikę projektowania scenariuszy zarzą-

dzania ruchem, typy komunikatów (w oparciu o powszechnie dostępne materiały robocze na 

stronie WWW GDDKiA). Analogicznie powinny zostać również uwzględnione inteligentne 

systemy zarządzania ruchem w miastach ościennych Katowic, w szczególności w zakresie 

komunikacji i wymiany danych z uwagi na metropolitalny charakter miasta. 

Działania Wykonawcy muszą być ukierunkowane, przede wszystkim, na kryteria  osiągnięcia 

wymaganych wskaźników poprawy efektywności w ruchu miejskim co najmniej w zakresach 

minimalnych, określonych przez Zamawiającego lub też zadeklarowanych przez Wykonawcę 

w stopniu zdefiniowanym w ramach SIWZ - Umowa - OPZ - SWT - PFU wraz z załącznikami 

i erratą. 

 

Po stronie Wykonawcy leży również opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo 

- finansowego powiązanego z zakresem planowanej realizacji Systemu w formie tabelarycz-

nej oraz graficznej w oparciu o profesjonalne narzędzia programowe pozwalające na bieżącą 

automatyzację procesów prac, postępu prac, identyfikację ryzyk, realizację poszczególnych 

kamieni milowych (zarządzanie i prezentacja w postaci wykresów Ganta z jednoczesnym 

określeniem kamieni milowych, stopnia postępu poszczególnych zakresów prac za pomocą 

% wskaźnika realizacji poszczególnych prac, zadań Projektu ITS Katowice). Wykonawca 

musi przed rozpoczęciem prac projektowych opracować Harmonogram i przedstawić go do 

zatwierdzenia Zamawiającemu i IK, zgodnie z warunkami kontraktowymi. 
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Rysunek nr 3. Zobrazowanie schematyczne objęte wymaganiami określonymi w ramach części A. SWT - OPZ. 
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3. OKREŚLENIE CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE 

EFEKTYWNOŚCI WSKAŹNIKÓW I STOPNIA USPRAWNIENIA  

WARUNKÓW RUCHU  

 
W wyniku wdrożenia należy uzyskać wymagane wskaźniki potwierdzające % uzyskanie 

stopnia usprawnienia warunków ruchu, wyrażonego w zakresie redukcji strat czasu podróży, 

osiągniętego w ramach wyznaczonych przez Zamawiającego korytarzy komunikacyjno trans-

portowych z sieci miasta Katowice, objętych obszarem wdrożenia.   

Sprawdzenie stopnia usprawnienia dotyczy Wykonawcę zarówno w zakresie minimalnych 

wysokości zdefiniowanych do osiągnięcia przez Zamawiającego parametrów, jak i w przy-

padku Wykonawców deklarujących wyższy, punktowany stopień usprawnienia, zgodnie z 

wymaganiami SIWZ - UMOWA - OPZ - SWT - PFU wraz z załącznikami i erratą.  

Wykonanie pomiarów ruchu i badań w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. Wyko-

nawca w tym celu zaproponuje 3 niezależne podmioty, z których Zamawiający wskaże 1, 

który opracuje kompletną metodykę, plan i harmonogram przeprowadzenia pomiarów i wy-

konania badań efektywności zakończonych Raportem Wykonawcy dla pomiarów sprawdza-

jących efektywność ruchu. Zamawiający wyznacza do tego celu obszar pomiarów, główne 

horyzonty czasowe przeprowadzenia pomiarów, wymogi dla wskaźników % stopnia uspraw-

nienia, ogólną charakterystykę wymogów dla przeprowadzenia pomiarów i badań. Przy czym 

same pomiary muszą zostać przeprowadzone w warunkach miarodajnych dla specyfiki po-

miarów ruchu w inżynierii ruchu drogowego. 

Do przeprowadzenia pomiarów weryfikacyjnych Zamawiający wyznaczył w ramach sieci 

ulicznej miasta Katowice reprezentatywne i wzajemnie powiązane ciągi komunikacyjne, ko-

rytarze transportowo drogowe zawierające się w obszarze zaprojektowania i wdrożenia SZR.  

Stanowią je korytarze komunikacyjno transportowe objęte przede wszystkim podsystemami 

bezpośrednio mogącymi wpływać na zmiany warunków ruchu oraz zmiany zachowań kie-

rowców, tj. POSR wykrywający w czasie rzeczywistym stany przeciążeń w obszarze działa-

nia sygnalizacji świetlnych, podsystemy sensoryczne posiadające funkcjonalność do wykry-

wania w czasie rzeczywistym zmian w jakości przepływu strumieni ruchu pojazdów i wykry-

wania stanów obciążeń na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami oraz podsystem informacji 

dla kierowców wykorzystujący komunikaty przekazywane w czasie rzeczywistym poprzez 

wykorzystanie elektronicznych tablic o zmiennej treści - znaków VMS i informowanie na 

bieżąco uczestników ruchu o sytuacji w ruchu miejskim. W tym także poprzez informowanie 
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o występowaniu zdarzeń w ruchu drogowym, jakie w czasie rzeczywistym występują w sieci 

ulicznej miasta Katowice, objętej wdrożeniem SZR. Jednym z głównych celów tej strategii, 

współpracy sterowania i aktywnego zarządzania ruchem jest zredukowanie poziomu 

zatłoczenia na terenie miasta Katowice. 

 

Zamawiający wyznacza następujące korytarze do przeprowadzenia pomiarów porów-

nawczych, które składają się z następujących odcinków z sieci ulicznej miasta Katowice, 

zgodnie z Tabelami  1.1., 1.2., 1.3., do SWT, tj.: 
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Wszystkie wymagane pomiary należy wykonać wg wytycznych Zamawiającego i zatwier-

dzonej przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu Metodologii  (plan, harmono-

gram, opis metod pomiarowych, agregacja wyników pomiarowych) opracowanej na zlecenie 

Wykonawcy przez wskazany przez Zamawiającego jeden z trzech zaproponowanych przez 

Wykonawcę niezależnych podmiotów. Wykonawca zobowiązany będzie również do przed-

łożenia Zamawiającemu przygotowanego Raportu.  

Wykonawca zleci niezależnemu podmiotowi (wskazanemu przez Zamawiającego spośród 

trzech niezależnych podmiotów zaproponowanych przez Wykonawcę) opracowanie ww. Me-

todologii na początkowym etapie projektowania rozwiązań systemowych SZR i przekaże ją 

do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. 

W ww. metodologii pomiarów należy uwzględnić  charakter porównawczy zaplanowanych 

badań weryfikacyjnych dla oceny osiągnięcia stopnia usprawnienia warunków ruchu. Po-

miary muszą zostać przeprowadzone w sposób dwustopniowy. Pierwsze na etapie projekto-

wania, a drugie, porównawcze, na etapie wdrożenia, po uruchomieniu kompletnego SZR - 

POSR wraz z podsystemami do ruchu w warunkach ruchu rzeczywistego, jeszcze przed za-

kończeniem odbiorów końcowych całego SZR. 

 

Wymagane do uzyskania jest, dla potwierdzenia spełnienia celu zamówienia w zakresie re-

dukcji strat czasu podróży, potwierdzenie procentowej redukcji czasu przejazdu dla poszcze-

gólnych rodzajów transportu, tj. wg struktury rodzajowej z podziałem na: pojazdy indywidu-

alne, pojazdy tramwajowe, pojazdy autobusowe. Dla poszczególnych rodzajów pojazdów Za-

mawiający wymaga uzyskać następujące minimalne wskaźniki do osiągnięcia w ramach wy-

znaczonych korytarzy, zgodnie z SIWZ - UMOWA - OPZ - SWT - PFU wraz z załącznikami 

i erratą:  

 

- skrócenie średniego czasu podróży pojazdów komunikacji publicznej w zakresie pojazdów 

tramwajowych (%) - minimum o 7% (analiza porównawcza wyników przed rozpoczęciem 

prac projektowych oraz po uruchomieniu zoptymalizowanego oraz skalibrowanego do 

działania w warunkach ruchu rzeczywistego kompletnego SZR); 

 

- skrócenie średniego czasu podróży pojazdów komunikacji publicznej w zakresie pojazdów 

autobusów komunikacji miejskiej (%) - minimum o 5% (analiza porównawcza wyników 
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przed rozpoczęciem prac projektowych oraz po uruchomieniu zoptymalizowanego oraz 

skalibrowanego do działania w warunkach ruchu rzeczywistego kompletnego SZR); 

 

- skrócenie średniego czasu przejazdu pojazdów indywidualnych (%) - minimum o 5% (ana-

liza porównawcza wyników przed rozpoczęciem prac projektowych oraz po uruchomieniu 

zoptymalizowanego oraz skalibrowanego do działania w warunkach ruchu rzeczywistego 

kompletnego SZR) 

 

oraz w sytuacji zadeklarowania przez Wykonawcę w ramach złożonej w postępowaniu prze-

targowym oferty wyższych wartości, zgodnie z SIWZ - UMOWA - OPZ - SWT - PFU wraz 

z załącznikami i erratą: 

 

- skrócenie średniego czasu podróży pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakre-

sie pojazdów tramwajowych (%) - minimum o % zgodnie z wartością zadeklarowaną przez 

Wykonawcę (analiza porównawcza wyników przed rozpoczęciem prac projektowych oraz 

po uruchomieniu zoptymalizowanego oraz skalibrowanego do działania w warunkach ru-

chu rzeczywistego kompletnego SZR); 

 

- skrócenie średniego czasu podróży pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakre-

sie autobusów komunikacji miejskiej (%) - minimum o % zgodnie z wartością zadeklaro-

waną przez Wykonawcę (analiza porównawcza wyników przed rozpoczęciem prac projek-

towych oraz po uruchomieniu zoptymalizowanego oraz skalibrowanego do działania w 

warunkach ruchu rzeczywistego kompletnego SZR); 

 

- skrócenie średniego czasu przejazdu pojazdów indywidualnych (%) - minimum o % zgod-

nie z wartością zadeklarowaną przez Wykonawcę (analiza porównawcza wyników przed 

rozpoczęciem prac projektowych oraz po uruchomieniu zoptymalizowanego oraz skalibro-

wanego do działania w warunkach ruchu rzeczywistego kompletnego SZR). 

 

Wymagane jest, aby wszystkie pomiary służące do weryfikacji stopnia usprawnienia, dwu-

stopniowe, zarówno pomiary na etapie projektowania jak i na etapie wdrożenia, zostały zre-

alizowane jako pomiary ruchu rzeczywistego. Realizacja pomiarów przejazdów dla pojazdów 
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indywidualnych musi zostać przeprowadzona przez Wykonawcę z wykorzystaniem przysto-

sowanych do takich celów pojazdów badawczych z rejestracją przejazdów testowych w opar-

ciu o metody wideo, tj. pojazdy badawcze w zakresie pomiarów ruchu drogowego, dedyko-

wane do celów prowadzenia pomiarów ciągłych w czasie jazdy. Dla realizacji pomiarów w 

pojazdach tramwajowych oraz autobusowych należy wykorzystać pojazdy komunikacji miej-

skiej standardowo poruszające się w wyznaczonych korytarzach w okresach miarodajnych 

dla obu pomiarów. Również te pomiary muszą zostać utrwalone przy wykorzystaniu metod 

wideo. 

W ten sam sposób porównywane będą wartości przed-inwestycyjne oraz po uruchomieniu do 

ruchu (przed odbiorem końcowym) SZR. Przeprowadzone muszą zostać pomiary dla miaro-

dajnych okresów w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego, jak również w mię-

dzy szczytach wg przygotowanej metodologii, zatwierdzonej przez Zamawiającego zgodnie 

z warunkami kontraktowymi.  

Wszystkie działania związane z opracowaniem metodyki pomiarów, jak i ich przeprowadze-

niem i opracowaniem badań, Raportu z badań, leżą po stronie Wykonawcy. Ponadto w przy-

padku realizacji badań w sposób niemiarodajny z punktu widzenia zasad inżynierii ruchu 

drogowego lub odbiegających, w sprzeczności z zatwierdzoną przez Zamawiającego Meto-

dologią, niedziałającym poprawnie kompletnym SZR z POSR wraz z podsystemami, Zama-

wiający zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji pomiarów, badań, z możliwością 

współpracy z niezależnym podmiotem naukowym, zajmującym się badaniami ruchu drogo-

wego i wybranym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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4. SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (SZR) STANOWIĄCY SYS-

TEM CENTRALNY (SC) 
 

Wymaga się, aby System Zarządzania Ruchem (SZR) był rozwiązaniem istniejącym w formie 

aplikacyjnej, przetestowanym w warunkach ruchu rzeczywistego w ramach innego zamówie-

nia publicznego oraz gotowym do wykorzystania dla potrzeb miasta Katowice. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia na etapie składania ofert dokumentacji technicznej opisu-

jącej pełną funkcjonalność oferowanego SZR. Musi on posiadać architekturę typu klient - 

serwer, otwartą na rozwój w zakresie funkcjonalnym oraz obszarowym, obejmującym obszar 

administracyjny miasta Katowice wraz z przebiegającymi w nim i na jego bezpośrednim 

styku układami i odcinkami dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich i Dróg Krajowych, 

a także mieszczącą się w obszarze administracyjnym miasta Katowice siecią korytarzy tram-

wajowych i kolejowych. Przekazana licencja musi uwzględniać konieczność objęcia admini-

stracyjnego obszaru miasta Katowice, jak również bezpośrednio przylegających do niego ob-

szarów miejskich, układów drogowo transportowych.  

 

SZR musi posiadać dziedzinowy, dedykowany dla rozwoju technologii ITS czytelny i bez-

pieczny (również z uwagi na przepisy polskiego prawa, w tym RODO) interfejs typu HMI 

(ang. Human-Machine-Interface) oraz posiadać rozbudowane funkcje oparte na systemach 

typu GIS (ang. Geographic Information System). Zaoferowane, zaprojektowane i wdrożone 

rozwiązania SZR muszą zapewniać Operatorom w Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) re-

alizację złożonych operacji w zakresie aktywnego zarządzania miastem Katowice, w czasie 

rzeczywistym, w tym do planowania i prowadzenia interoperacyjnych, przy wykorzystaniu 

pozostałych wymaganych w SIWZ podsystemów, działań w zakresie strategicznego zarzą-

dzania ruchem miejskim.  

 

W ramach SZR mają zostać zintegrowane wszystkie Podsystemy, które zostały opisane w 

OPZ, SWT, PFU wraz z załącznikami i erratą oraz zobrazowane na rysunkach 2 i 3 (jak po-

wyżej). Integracja ma zostać przeprowadzona na poszczególnych poziomach systemowych 

w oparciu o zdefiniowane i szczegółowo opisane przez Wykonawcę otwarte procedury wy-

miany danych systemowych, baz danych, rozwiązań aplikacyjnych, terenowych systemo-

wych urządzeń zlokalizowanych w ramach pasa ruchu drogowego, obszaru skrzyżowań, sieci 
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ulicznej miasta Katowice i jego administracyjnych obszarów zawierających elementy syste-

mowe. Realizacja tych zadań musi zostać przygotowana i przeprowadzona w sposób otwarty 

w oparciu o zdefiniowane i szczegółowo opisane standardy wymiany danych, interfejsy wy-

miany danych (interfejsy komunikacyjne, skrypty aplikacyjne do dwukierunkowej komuni-

kacji w celu współpracy i wymiany danych systemowych). Rozwiązanie to może zostać za-

projektowane i wdrożone  przy wykorzystaniu wewnętrznej architektury systemowej SZR 

lub także zewnętrznej otwartej platformy integrującej poszczególne typy danych w oparciu o 

szynę danych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W tym celu jak również dla przy-

szłego rozwoju obszarowego oraz funkcjonalnego Wykonawca zapewni otwarte standardy 

wymiany danych, do których Zamawiający uzyska dostęp a który nie będzie obciążony żad-

nymi dodatkowymi opłatami (przykładowo: za korzystanie ze standardu lub protokołu) oraz 

zapewni bezpłatną dokumentację techniczną do standardów i protokołów wykorzystywanych 

w ITS Katowice, jak również przeprowadzi w tym zakresie specjalistyczne dodatkowe szko-

lenia dla wyznaczonego personelu Zamawiającego, jeszcze na etapie projektowania, zakoń-

czone wystawieniem certyfikatu do ich dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego w 

zakresie rozwoju technologii ITS w mieście Katowice. Wyznaczony personel Zamawiającego 

dedykowany do specjalistycznego szkolenia w zakresie otwartych standardów wymiany da-

nych będzie liczył do 14 osób. 

    

Kompletne, otwarte standardy wymiany danych mają zostać opracowane przez Wykonawcę 

na etapie projektowania i zaimplementowane w ramach etapu wdrożenia wraz z możliwością 

zapewnienia współpracy w całym obszarze metropolitalnym, pozwalające na późniejsze do-

łączanie przez Zamawiającego urządzeń systemowych i rozwiązań aplikacyjnych przy wy-

korzystaniu zdefiniowanych protokołów komunikacyjnych.  

Standardy wymiany danych, jako wdrożeniowe w ramach projektu ITS Katowice, Wyko-

nawca ma obowiązek opracować na etapie pierwszym w czasie realizacji prac projektowych 

obejmujących zakresy projektów systemowych, w tym Projektu SZR wraz z pozostałymi 

podsystemami (zgodnie z rysunkami 2 i 3, jak powyżej). Standardy te, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będą stanowiły podstawę do integracji wszystkich elementów SZR, zarówno 

na poziomie aplikacyjnym jak i sprzętowym (elementów systemowych zlokalizowanych na 

poziomie pasa ruchu drogowego, sieci miejskiej i skrzyżowań z sygnalizacją świetlną) i będą 
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obowiązywały jako wytyczne dla późniejszego rozwoju technologii ITS przez Zamawiają-

cego, w ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, w całym okresie jej obowiązywania. Za-

mawiający będzie miał prawo do każdorazowego wykorzystania zatwierdzonych, zdefinio-

wanych standardów wymiany danych, dla rozwoju technologii ITS, w późniejszym okresie 

rozwoju obszarowego oraz funkcjonalnego w sposób pozwalający zachować zasady uczciwej 

konkurencji w zgodzie z Ustawą Pzp i ich wykorzystanie nie będzie skutkowało, w żadnej 

mierze, utratą udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

Operatorzy SZR muszą mieć zapewniony rozbudowany graficznie i tekstowo nowoczesny 

interfejs oparty na standardach systemu GIS.  

Wykorzystywane do implementacji zakresy map muszą być aktualne i posiadać narzędzia 

programistyczne, jako wewnętrzny element oferowanej aplikacji systemowej lub też ze-

wnętrzne narzędzie, wydzielony do współpracy w tym zakresie systemowy moduł narzę-

dziowy. Muszą one posiadać funkcjonalność zapewniającą gromadzenie map w ramach baz 

danych i ich bieżącą aktualizację w całym okresie gwarancyjnym w oparciu o ustawowo do-

stępne zasoby bazodanowe systemów informacji przestrzennych miasta Katowice.  

 

Ostateczny dobór map cyfrowych implementowanych w ramach SZR musi być dostosowany 

do specyfiki aktywnego zarządzania ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, loka-

lizacji wszystkich systemowych elementów w obszarze wdrożenia i infrastruktury im towa-

rzyszącej, np. teletechnika, zasilanie. Konieczne jest uzyskanie pełnej skalowalności dla ca-

łego obszaru miasta Katowice umożliwiającego pozyskiwanie pełnego zobrazowania obszaru 

miasta w skali makro jak i szczegółowego odwzorowania dla  przebiegu sieci ulicznej miasta, 

podzielonych obszarów miejskich, obiektami użyteczności publicznej, przebiegami wszyst-

kich korytarzy drogowo transportowych, Dróg Krajowych, obszarami środowiskowymi, do 

szczegółowości odwzorowującej pełną geometrię skrzyżowań oraz odcinków dróg i ulic. W 

warstwach systemu GIS muszą być zaimplementowane wszystkie elementy SZR zlokalizo-

wane na poziomie lokalnym rozumianym jako poziom obszaru wdrożenia ITS Katowice. 

SZR ma stanowić główny element integrujący pozostałe podsystemy, moduły narzędziowe, 

zlokalizowany na poziomie centralnym, tj. w ramach Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) 
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Projektu ITS Katowice. W zakresie sprzętowym CZR ma być poddane kompleksowej ad-

aptacji, modernizacji pomieszczeń oraz kompleksowo doposażone w specjalistyczny sprzęt, 

którego szczegółowe wytyczne zawiera i określa OPZ - PFU wraz z załącznikami i erratą.  

 

W celu podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności w działaniu serwerowni Systemu ITS 

Katowice, po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wdrożenie wydajnych rozwiązań 

sprzętowych zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu w ramach istniejącej 

serwerownii UMK. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie alternatywnego źródła zasilania  

awaryjnego dla serwerowni SZR (należy przy tym rozważyć wykorzystanie istniejących za-

sobów miasta Katowice w zakresie wykorzystania agregatów prądotwórczych w ramach 

UMK, jednak Zamawiający nie może na tym etapie zagwarantować pokrycia zapotrzebowa-

nia na zaprojektowany przez Wykonawcę pobór mocy z uwagi na ciągłość realizacji proce-

sów rozwoju istniejących rozwiązań technologii ITS prowadzonych w ramach innych zamó-

wień publicznych, np. w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego - CCTV).  

 

W ramach prac dotyczących adaptacji poszczególnych pomieszczeń CZR Projektu ITS Ka-

towice Wykonawca ma obowiązek kompleksowo wyposażyć wszystkie przeznaczone po-

mieszczenia w pełni funkcjonalne elementy systemowe, zarówno pod względem biurowym 

jak również zgodnie ze specjalistycznym ich przeznaczeniem, odpowiadającym zakresom re-

alizowanego Systemu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych 

dla pracy ciągłej, 24h CZR, ergonomii. 

 

Zamawiający wymaga, aby w procesie realizacji systemu zostały w pełni wykorzystane roz-

wiązania, metody i urządzenia opisane w opisie technicznym. W szczególności dotyczy to 

sytuacji, gdy Wykonawca zadeklaruje wykorzystanie istniejących sterowników. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia wymienionego w opisie technicznym urzą-

dzenia jedynie w przypadkach wyjątkowych, jak zakończenie produkcji. Zmiana taka musi 

być wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego na podstawie umotywo-

wanego wniosku złożonego przez wykonawcę. 
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W przypadku istniejących rozwiązań aplikacyjnych będących w zakresie użytkowania przez 

podmioty miejskie lub metropolitalne (lub związek międzygminny) wymagane jest zapew-

nienie współdziałania przynajmniej w warstwach dwukierunkowej wymiany danych, np. w 

zakresie platformy zarządzania kryzysowego typu IOC i urządzeń kamerowych dla zapew-

nienia dostępu do transmisji obrazu CCTV. Należy w tym celu zaprojektować otwarte stan-

dardy dla wymiany danych. 

 

Dla zapewnienia funkcji priorytetu dla pojazdów operatorów publicznego transportu zbioro-

wego, świadczących usługi na zlecenie organizatora publicznego transportu zbiorowego wła-

ściwego dla miasta Katowice, istnieje możliwość wykorzystania istniejących rozwiązań 

wdrożonych w ww. pojazdach, np. Komputerów pokładowych, modułów lokalizacji pojaz-

dów. Jednak Zamawiający nie może zagwarantować w pełni ich wykorzystania w celu speł-

nienia wymaganej funkcjonalności w Projekcie ITS Katowice. W przypadku zastosowania 

innego rozwiązania należy je zaprojektować w sposób zapewniający otwarte standardy dla 

wymiany danych, nieuciążliwy dla kierujących pojazdami oraz niegenerujący dodatkowych 

kosztów ponoszonych na jego obsługę (np. w zakresie znacznego zwiększenia zużycia energii 

elektrycznej, zatrudnieniu dodatkowych osób). Rozwiązanie to należy uzgodnić z właściwym 

organizatorem oraz operatorami publicznego transportu zbiorowego. 

 

W celu optymalizacji kosztów do wymaganej w ramach Projektu ITS funkcjonalności doty-

czącej zaprojektowania i budowy systemu łączności, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

przeprowadził szczegółową analizę opłacalności uwzględniającą możliwość zastosowania 

zarówno łączności przewodowej, z możliwością częściowego wykorzystania istniejących za-

sobów miejskiej sieci szkieletowej wraz z radiowymi metodami łączności GSM typu LTE. 

W przypadku analizy w części sieci GSM/LTE należy uwzględnić konieczność jej zaprojek-

towania i wdrożenia z gwarantowaną, ciągłą usługą transmisji w całym okresie ETAPU I (od 

momentu jej uruchomienia) do końca okresu gwarancji (pięcioletni okres usługi). Zamawia-

jący dopuszcza mieszany system łączności. Jednak dla uzyskania stabilności i niezawodności 

rozwiązań systemowych wymagana jest łączność przewodowa (oparta o wydajne światłowo-

dowe medium transmisyjne oraz pozwalająca na nieprzerwaną i stabilną pracę ciągłą i dwu-

kierunkową wymianę danych w czasie rzeczywistym) w zakresie sterowania ruchem, bezpo-
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średniego oddziaływania na ruch w czasie rzeczywistym, krytycznej sieci ulicznej miasta Ka-

towice (centrum miasta, Śródmieście, korytarze koordynacyjne – koordynowane ciągi dro-

gowo-uliczne, elementy aktywnego zarządzanie ruchem miejskim), w tym dla systemowego 

sterowania sygnalizacją świetlną, wszystkich sterowników sygnalizacji świetlnej i wszyst-

kich kamer zabudowanych na skrzyżowaniach (w tym CCTV). Dla pozostałych urządzeń 

(niebędących bezpośrednio powiązanymi lokalizacyjnie z systemem sterowania ruchem oraz 

będących zlokalizowanymi w znacznie oddalonych obszarach miasta od szkieletowej sieci 

dostępowej, niebędących elementem krytycznej strategii sterowania ruchem w ramach cią-

gów skoordynowanych, optymalizacji sieciowej w obszarze wdrożenia systemu sterowania 

ruchem – tj. dla tzw. obiektów izolowanych) Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

GSM/LTE, przy czym zabudowane karty GSM/LTE muszą posiadać min. parametry: brak 

limitu danych (bez ograniczeń prędkości i ilości danych), stały adres IP. Po stronie Wyko-

nawcy, zgodnie z opracowaną analizą opłacalności, związaną z mieszanym systemem łącz-

ności, leży pozyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Użytkownika, jeszcze przed realizacją 

procesu projektowania systemu łączności. Zamawiający dopuszcza, aby analiza opłacalności 

stanowiła załącznik do Projektu Mieszanego Systemu Łączności. W przypadku możliwości 

wykorzystania istniejących zasobów miejskiego systemu łączności szkieletowej jako części 

projektowanego systemu łączności dla ITS Katowice, wszystkie koszty związane z jego kon-

figuracją i rekonfiguracją będą leżały po stronie Wykonawcy ITS Katowice. 

 

Zamawiający wprowadza wymóg, aby w całym okresie prowadzenia prac dotyczących mo-

dernizacji sygnalizacji świetlnych, ich dostosowania do pracy w ramach oferowanych roz-

wiązań systemowych, dla wszystkich obiektów, sygnalizacji świetlnych wyznaczonych w ra-

mach OPZ - PFU wraz z załącznikami, Wykonawca przygotował dedykowany harmonogram 

prowadzenia prac i uzyskał jego zatwierdzenie przez Zamawiającego - Użytkownika - Inży-

niera Kontraktu do realizacji. Harmonogram ten będzie określał kompletny proces moderni-

zacji poszczególnych sygnalizacji świetlnych czy też dostosowanie. Wykonawca ma obowią-

zek opracowanie szczegółowego harmonogramu modernizacji sygnalizacji świetlnych na eta-

pie prac projektowych. Harmonogram ten może stanowić element spójny kompletnego har-

monogramu Wykonawcy dla całego Projektu ITS Katowice, jaki Wykonawca ma obowiązek 

przygotować po podpisaniu Umowy lub też może on stanowić odrębny dokument, wynika-

jący z procesu realizacji prac projektowych w zakresie branżowych projektów organizacji 
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ruchu i sterowania ruchem - projektów sygnalizacji świetlnych. Harmonogram ten musi zo-

stać opracowany w formie wykresu Ganta, z określeniem procesów i wykazem poszczegól-

nych prac, rozpoczęciem i oddaniem do ruchu każdego obiektu. Realizacja prac musi zostać 

zaplanowana zgodnie z zasadami instalacji i modernizacji sygnalizacji świetlnej z każdora-

zowym jej uruchomieniem do ruchu w oparciu o akomodacyjne metody sterowania ruchem, 

koordynacją opartą o akomodacyjne metody sterowania dla wyznaczonych ciągów koordy-

nowanych. Zaoferowane metody sterowania ruchem sygnalizacją świetlna na poziomie 

skrzyżowania - poziom lokalny bez wsparcia algorytmów systemowych zlokalizowanych na 

poziomie centralnym, muszą zostać wdrożone w oparciu o efektywne rozwiązania sterowania 

ruchem, poparte wymaganymi przepisami analizami oceny efektywności ruchu dla sygnali-

zacji świetlnej. Zaoferowane metody i wdrażane do ruchu w ramach częściowych prac Wy-

konawcy, nie mogą pogarszać efektywności warunków w ruchu w stosunku do istniejących 

metod akomodacyjnych czy też ciągów koordynowanych. Wszystkie projekty wdrażanych 

sygnalizacji świetlnych muszą zostać opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach / Dz.U.2003.220.2181 

z dnia 2003.12.23 Status: Akt obowiązujący / ZAŁĄCZNIK Nr 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA SYGNAŁÓW DROGOWYCH I  

WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. Ponadto Zamawiający wymaga, aby plan, 

harmonogram modernizacji, dostosowania do ruchu sygnalizacji świetlnych zapewniał lo-

giczne i zgodne z zasadami inżynierii ruchu drogowego łączenie prac z podziałem na ciągi 

koordynowane, skrzyżowania izolowane (niezależnie od rodzaju obiektu, czy to skrzyżowa-

nia czy też przejścia dla pieszych). Do oceny zmian efektywności warunków ruchu dla skrzy-

żowań należy przyjąć dopuszczone w przepisach metody i wskaźniki.  

 

Zamawiający wymaga także objęcia każdorazowo modernizowanego obiektu - sygnalizacji 

świetlnej (czy to skrzyżowania czy przejścia dla pieszych), dostosowania do ruchu danej sy-

gnalizacji świetlnej, w bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych, na zasadach określonych 

w ramach SIWZ/Umowa - OPZ - PFU - wraz z załącznikami i erratą, jak dla ETAPU II, aż 

do czasu odbioru końcowego. Wymaga się, aby w tym celu Wykonawca zapewnił takie same 

standardy jakie wynikają z bieżącego utrzymania sygnalizacji na terenie miasta Katowice. Z 
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zapewnieniem stosownych urządzeń kontrolnych, sterujących, pojazdów serwisowych, po-

tencjału osobowego - personelu wyszkolonego, realizacji wszystkich wymaganych procedur, 

czasów reakcji w podejmowaniu wszystkich wymaganych do prawidłowego działania w ru-

chu rzeczywistym i utrzymania efektywnej, bezawaryjnej pracy  przejmowanych do moder-

nizacji, dostosowania sygnalizacji, pod rygorem skutków prawnych na zasadach określonych 

w ramach SIWZ - Umowy. Powyższe wymagania Zamawiającego, co do zakresu moderni-

zacji sygnalizacji świetlnych, dostosowania do ruchu, wynikają z konieczności zabezpiecze-

nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i niepogorszenia efektywności istniejących metod 

sterowania ruchem w mieście Katowice.   

5. PODSYSTEM OBSZAROWEGO STEROWANIA RUCHEM (POSR) 

WRAZ Z PODSYSTEMAMI 

 
W celu opracowania, przebadania i wdrożenia przez Wykonawcę oferowanych procedur ste-

rownia i zarządzania ruchem miejskim, które mają służyć do zredukowania poziomu zatło-

czenia w mieście Katowice, między innymi poprzez modyfikacje parametrów sterowania za 

pomocą sygnalizacji świetlnej oraz przekazywanie kierowcą informacji, za pomocą elektro-

nicznych tablic o zmiennej treści, znaków typu VMS, mogących kierować uczestników ruchu 

do wyboru mniej zatłoczonych tras przejazdu w danym okresie czasu. 

Działania te muszą być podejmowane w oparciu o automatyczne wykrywanie incydentów w 

sieci oraz identyfikację elementów przeciążonych.  

Zgodnie z wprowadzoną w SWT informacją, wymagania określone w PFU stanowią dopusz-

czone rozwiązania.  

 

Oczekiwaniem Zamawiającego w zakresie POSR jest opisany w PFU system adaptacyjny z 

priorytetem centralnym, w którym na wszystkich poziomach sterowanie będzie adaptacyjne 

i działające w czasie rzeczywistym. Zamawiający wyjaśnia, że jego celem jest dopuszczenie 

również innych rozwiązań funkcjonujących w obszarze systemów zarządzania ruchem, które 

podlegać będą ocenie w Kryterium Opis techniczny (OT). 

 

Intencją zamawiającego jest utrzymanie w maksymalnym stopniu opisanego w PFU wzorco-

wego, adaptacyjnego sposobu sterowania. 
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Oczekiwaniem Zamawiającego jest także wykorzystanie istniejącej infrastruktury – przede 

wszystkim sterowników sygnalizacji świetlnej (wymienionych w zał. nr 1 do PFU jako nie 

podlegające modernizacji). W przypadku zadeklarowania wykorzystania istniejącej infra-

struktury Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy w tym zakresie. 

 

 

Intencją Zamawiającego jest umożliwienie zaoferowanie rozwiązania systemowego w zakre-

sie Podsystemu Obszarowego Sterowania Ruchem, które w zależności od powstania rozwią-

zania oferowanego na rynku, posiada mniej lub bardziej złożoną architekturę aplikacyjną, 

funkcjonalność, rozwiązania interfejsu komunikacyjnego, wymiany danych, złożoność inter-

fejsu Operatora, dostępność wewnętrznych, zintegrowanych w ramach jednego jądra syste-

mowego systemowych narzędzi modułowych, na które mogą składać się pojedyncze moduły 

podsystemów wymagane w ramach PFU wraz z załącznikami i erratą, lub też mogą stanowić 

zbiory złożonych podsystemów, jako kompletny i zawierający wszystkie wymagane w PFU 

podsystemy zintegrowane w ramach SZR lub też zbiory modułowe z platformą integrującą 

jako SZR na poziomie centralnym, zawierajace się w ramach głównego podsystemu z punktu 

widzenia bezpośredniego oddziaływania na ruch drogowy, jakim jest Podsystem Obszaro-

wego Sterowania Ruchem (POSR). Dopuszczone są zróżnicowane konfiguracje co do złożo-

ności modułowej w pozostałe podsystemy, zaoferowanej w ramach POSR, np. jak wg  kon-

figuracji zobrazowanej na powyższym rysunku 3., która obrazuje przykład POSR zawierają-

cego w ramach jednolitej wewnętrznej struktury aplikacyjnej, funkcjonalności zarówno pod-

systemu priorytetów jak i podsystemu informacji dla kierowców z wykorzystaniem elektro-

nicznych tablic o zmiennej treści, - znaków typu VMS. W ramach przykładowej, dopuszczo-

nej wg rysunku nr 3., konfiguracji SZR, pozostałe wymagane PFU wraz z załącznikami i 

erratą, podsystemy i funkcje narzędziowe stanowią odrębne moduły do integracji w ramach 

platformy systemowej SZR na poziomie SC. Zamawiający dopuszcza także inne możliwości 

łączenia innych konfiguracji modułowyche dla poszczególnych wymaganych PFU wraz z 

załącznikami i erratą podsystemów i rozwiązań narzędziowych. 

 

Dopuszczone zostają istniejące rozwiązania aplikacyjne w zakresie POSR, które mogą sta-

nowić oddzielny moduł systemowy w zakresie obszarowego sterowania ruchem miejskim z 
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optymalizacją sieci ulicznej, adaptacyjnymi metodami sterownia sygnalizacją świetlną o ar-

chitekturze modułowej, typu klient - serwer i zdefiniowanych standardach dla dwukierunko-

wej wymiany danych z SZR i jego pozostałymi podsystemami. Posiadające także sprawdzone 

tryby pracy i metody sterowania w ramach rozbudowanych sieciach ulicznych aglomeracji 

miejskich w oparciu o weryfikowalne algorytmy matematyczne,  logiczne pozwalające na ich 

weryfikację na poziomach optymalizacji opartych o kryteria wielopoziomowe. W tym moż-

liwe do weryfikacji kryteria uwzględniające przynajmniej realizację w ramach wyznaczonych 

podobszarów / stref / sieci ulicznej / arterii miejskich / tras szybkiego ruchu / ciągów koordy-

nacyjnych / priorytetyzacji dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. W zależności 

od wykorzystywanych nazw własnych, określających optymalizacji i strategie sterowania ru-

chem miejskim, w ramach oferowanych rozwiązaniach systemu sterowania ruchem, za speł-

niające warunek kryteria należy przyjąć określenia bliskoznaczne.  Wymagane jest, aby jed-

nocześnie w ramach wyznaczonych kryteriów, system obszarowego sterowania ruchem po-

siadał w ramach interfejsu aplikacyjnego wydzielone, w pełni konfigurowalne w zakresie in-

żynierii ruchu drogowego i oferowanych algorytmów, podkryteria optymalizacji z podziałem 

na poszczególnych użytkowników ruchu, w tym dla pojazdów komunikacji tramwajowej oraz 

autobusowej - transport publiczny (PT) z wydzielonymi funkcjami ustalania i konfiguracji 

priorytetyzacji; dla pojazdów indywidualnych; dla rowerzystów; dla pieszych oraz pojazdów 

specjalnych. 

 

Oferowany System Obszarowego Sterowania Ruchem musi posiadać interfejs i wydzielone 

warstwy aplikacyjne dla zróżnicowanych trybów pracy systemowej. W tym dla pracy adap-

tacyjnej, w ramach której systemowe zmienne sterujące wyznaczane dla poziomu sygnaliza-

cji świetlnej wyznaczane są w czasie rzeczywistym, w zależności od warunków ruchu i bie-

żących stanów przeciążenia w optymalizowanej sieci ulicznej miasta. W tym trybie pracy 

Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie systemowe zmienne sterujące standardowo wyzna-

czane dla sygnalizacji świetlnej zgodnie z zasadami inżynierii ruchu drogowego, podlegały 

optymalizacji w ramach kilku cykli, w zależności od aktualnych wskaźników oceny ruchu, 

oferowanych w ramach rozwiązań systemowych, jednak w czasie nie dłuższym niż 5 minut.  

W przypadku pracy sieciowej i optymalizacji jednocześnie od kilku do kilkunastu czy kilku-

dziesięciu bezpośrednio powiązanych lokalizacyjnie sygnalizacji świetlnych (skrzyżowań z 

sygnalizacją), częstotliwość bieżących zmian zmiennych sterujących nie może powodować 
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zakłóceń w ruchu w ruchu miejskim, polegających na utrzymywaniu preferencji w sterowaniu 

dla mniej obciążonych ruchem pojazdów relacji kierunkowych. Dotyczy to także przedziałów 

czasowych nie dłuższych niż do kilku cykli (maks. 5-min.). Cecha ta jest wymagana w sytu-

acjach, przy realizacji bezpośredniego współdziałania strategii sterowania ruchem z podsys-

temem informacji dla kierowców z kierowaniem ruchu na trasy alternatywne. Stanowi to wy-

móg w ramach niniejszego zamówienia. Ponadto częstotliwość zmian wszystkich parame-

trów sterujących w trybie sterowania adaptacyjnego, w czasie rzeczywistym nie może zakłó-

cać realizacji funkcji priorytetu publicznego transportu zbiorowego (w tym w szczególności 

tramwajowego) w wyznaczonych do jej realizacji korytarzach. 

 

Funkcja wyznaczania i realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego powinna być realizo-

wana na poziomie centralnym i lokalnym w taki sposób, że decyzja o przydzieleniu priorytetu 

powinna zapadać na poziomie centralnym (wyróżnienie skrzyżowania, ciągu lub konkretnej 

linii)  z możliwością uzależnienia przydzielenia priorytetu  od poziomu zatłoczenia czy opóź-

nienia pojazdu. 

 

Funkcja wyznaczania i realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego powinna być realizo-

wana na poziomie centralnym, z wykorzystaniem informacji o pozycji pojazdu z podsystemu 

zarządzania transportem i przekazaniem jej do podsystemu sterowania ruchem. Decyzja o 

przydzieleniu priorytetu powinna zapadać na poziomie centralnym (wyróżnienie skrzyżowa-

nia, ciągu lub konkretnej linii) z możliwością uzależnienia przydzielenia priorytetu od po-

ziomu zatłoczenia czy opóźnienia pojazdu.  

 

Na etapie projektowania Zamawiający wymaga opracowania strategii sterowania ruchem w 

oparciu o zaoferowane rozwiązania systemowe.   

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania modułowe dla realizacji współdziałania dwóch ze-

wnętrznych podsystemów, sterowania ruchem i funkcji priorytetu w ramach zdefiniowanych 

standardów dwukierunkowej wymiany danych. 

 

Także w przypadku realizacji koordynacji liniowych dla wyznaczonych ciągów w sieci ulicz-

nej miasta Katowice należy uwzględnić, iż adaptacyjne sterowanie, które ma za zadanie w 
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czasie rzeczywistym optymalizować poszczególne parametry sterowania ruchem, nie może 

zakłócać wiązki koordynacyjnej. Wymagany jest system sterowania ruchem, posiadający sys-

temowe, wewnętrzne narzędzia analityczne bazujące na wskaźnikach charakteryzujących ja-

kość warunków ruchu w sposób zgodny z zasadami inżynierii ruchu drogowego, które w 

czasie rzeczywistym są w stanie zdiagnozować przeciążenia w sieci ulicznej, arteriach miej-

skich.  

 

Dla skrzyżowań izolowanych, nie stanowiących elementu powiązanego z innymi skrzyżowa-

niami, wymaga się realizacji sterowania w trybie pracy w pełnie adaptacyjnej w czasie rze-

czywistym z dostosowaniem do bieżących warunków ruchu. Także z możliwością współdzia-

łania w zakresie oddziaływania na ruch drogowy w oparciu o oferowane procedury sterowa-

nia i zarządzania ruchem, służące do zredukowania poziomu zatłoczenia na terenie miasta 

Katowice, poprzez modyfikacje sterowania za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz przekazy-

wanie kierowcą informacji, za pomocą elektronicznych tablic o zmiennej treści, znaków typu 

VMS, zalecających wybór trasy alternatywnej. Działania muszą być podejmowane w oparciu 

o automatyczne wykrywanie incydentów w sieci ulicznej (w ramach zdefiniowanych do tego 

celu przekrojów drogi) oraz identyfikację przeciążeń w sieci w tym na skrzyżowaniach z sy-

gnalizacją świetlną. 

 

Ponadto wymaga się aby w ramach interfejsu aplikacyjnego systemu sterowania ruchem była 

warstwa aplikacyjna przeznaczona dla konfiguracji i realizacji trybu pracy wg wyboru planu 

czy też scenariusza sterowania ruchem z możliwością implementacji scenariuszy aktywnego 

zarządzania ruchem przy wykorzystaniu funkcji oferowanego systemu sterowania ruchem w 

bezpośrednim powiązaniu z funkcją informowania kierowców o możliwej trasie alternatyw-

nej poprzez elektroniczne tablice o zmiennej treści typu VMS. Zamawiający dopuszcza roz-

wiązania modułowe dla realizacji współdziałania dwóch zewnętrznych podsystemów, stero-

wania ruchem i informacji dla kierowców w ramach zdefiniowanych standardów dwukierun-

kowej wymiany danych. Również w tego typu modułowych konfiguracjach SZR musi zostać 

zapewniona możliwością współdziałania w zakresie oddziaływania na ruch drogowy w opar-

ciu o oferowane procedury sterowania i zarządzania ruchem, służące do zredukowania po-

ziomu zatłoczenia na terenie miasta Katowice, poprzez modyfikacje sterowania za pomocą 

sygnalizacji świetlnej oraz przekazywanie kierowcą informacji, za pomocą elektronicznych 
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tablic o zmiennej treści, znaków typu VMS, zalecających wybór trasy alternatywnej. Działa-

nia muszą być podejmowane w oparciu o automatyczne wykrywanie incydentów w sieci 

ulicznej (w ramach zdefiniowanych do tego celu przekrojów drogi) oraz identyfikację prze-

ciążeń w sieci w tym na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. 

 

Wymagany jest także tryb pracy, dostępny w ramach oferowanego rozwiązania systemu ste-

rowania ruchem, który pozwoli na dowolną konfigurację ustalonych parametrów i metod ste-

rowania adaptacyjnego w oparciu o harmonogram. Funkcja ta ma dotyczyć np. cyklicznych 

imprez masowych, czasowych procedur realizacji aktywnego sterowania i zarządzania ru-

chem w mieście podczas imprez masowych, koncertów, meczy piłkarskich itp. lub działań 

zaplanowanych z wyprzedzeniem, ustalanych w zakresie terminowych potrzeb, związanych 

np. z zaplanowaną czasową zmianą organizacji ruchu lub czasowym ograniczeniem w zakre-

sie metod sterowania.  

 

Wymagana jest także funkcjonalność pozwalająca na realizację pracy w trybie lokalnym, wg 

pełnej logiki programowej sterownika ruchu drogowego, pod pełnym nadzorem systemu ste-

rowania ruchem w ramach dwukierunkowej wymiany danych z możliwością realizacji przez 

sterownik ruchu również własnych algorytmów optymalizacji parametrów sterowania ru-

chem, także w ramach koordynacji liniowej (zwłaszcza w sytuacji braku komunikacji system 

- sterownik, np. z powodu awarii systemu łączności). 

Dla wszystkich powyżej opisanych funkcji wymaganych trybów pracy systemu sterowania 

ruchem, wymagane są warstwy przeznaczone dla operatora systemu sterowania ruchem, za-

równo warstwy prezentacyjne, parametryczne, warstwy inżynierii ruchu, warstwy sterowania 

i nadzoru. Wszystkie warstwy interfejsu Operatora muszą posiadać spolszczone nazwy. Ope-

rator systemu musi mieć do dyspozycji także funkcje prezentacji danych, oprócz parame-

trycznych, tabelaryzowanych, muszą posiadać interfejs graficzny, oparty o aktualną mapę 

obszaru sterowania wraz z połączonymi elementami aktywnymi pozostałych podsystemów, 

graficzny interfejs obrazujący poszczególną geometrię skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z 

prezentacją aktywnych elementów sygnalizacji, jak detekcja ruchu z podziałem na wszystkie 

kategorie uczestników ruchu oraz zmiennych sterujących, informacje o zaistniałych przecią-

żeniach, stopniach przeciążenia w sieci ulicznej i realizowanych procedurach, metodach i 

trybach optymalizujących w celu reagowania na zaistniałe sytuacje w ruchu miejskim. 
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W przypadku rozwiązań aplikacyjnych, systemów sterowania starszego typu o źródłowo 

ograniczonych parametrach graficznej prezentacji danych w ramach oferowanego systemu 

sterowania ruchem, jak np. w zakresie pełnego zobrazowania geometrii każdego obiektu w 

pasie ruchu drogowego, geometrii skrzyżowania z rzeczywistym przebiegiem łuków, ale przy 

założeniu, że mogą one spełniać wymagania funkcjonalne określone w PFU, Zamawiający 

dopuszcza tak uproszczoną funkcjonalność pod warunkiem pełnego odwzorowania każdego 

skrzyżowania z elementami sygnalizacji świetlnej w ramach dodatkowego modułu aplikacyj-

nego zintegrowanego programowo z oferowanym systemem sterowania ruchem i współpra-

cującego z SZR. 

 

Wymaga się również, aby zaoferowany system sterowania ruchem posiadał współpracujące 

funkcje projektowe i testowe. W zależności od stopnia innowacyjności zaoferowanych roz-

wiązań systemowych dopuszcza się zarówno rozwiązania posiadające zintegrowane w ra-

mach systemu sterowania specjalistyczne warstwy, moduły, jak dopuszcza się również 

współpracujące mieszane rozwiązania aplikacyjne pochodzące od różnych dostawców syste-

mowych. W zakresie rozwiązań projektowych należy dostarczyć oprogramowanie do projek-

towania sygnalizacji świetlnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpracujące 

(lub mogące współpracować) w zakresie wymiany danych z oprogramowaniem konfigura-

cyjnym systemu sterownia ruchem, oprogramowaniem sterownika ruchu sygnalizacji świetl-

nej oraz zaoferowanym oprogramowaniem testowym. Współpraca musi być realizowana w 

zakresie zaprojektowanej struktury programu sygnalizacji świetlnej z podziałem na grupy 

oraz dopuszczone do realizacji fazy ruchu, macierze kolizji, czasy międzyzielone, parametry 

grup sygnalizacyjnych, fazy ruchu, program startowy, koordynacji.  

 

Zamawiający, w odniesieniu do funkcji projektowania w ramach systemu sterowania ruchem, 

będzie wymagał opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowych z tym związa-

nych i uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia do działania w ruchu miejskim miasta Ka-

towice organizacji ruchu (w tym programów sygnalizacji świetlnej) zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami w zakresie sygnalizacji świetlnych, w tym zgodnie z:  
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Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach / Dz.U.2003.220.2181 z 

dnia 2003.12.23 Status: Akt obowiązujący / ZAŁĄCZNIK Nr 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

TECHNICZNE DLA SYGNAŁÓW DROGOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA 

DROGACH). 

  

W zakresie rozwiązań testowych należy zaoferować rozwiązanie zgodne z zaoferowanym w 

ramach minimalnego zakresu eksperymentu, wymaganego na etapie przygotowania ofert jako 

wymogu obligatoryjnego, zgodnie z Instrukcją dot Eksperymentu - wytyczne do SIWZ. 

 

 

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zakończeniem 

etapu projektowego zaktualizowanej szczegółowej architektury opracowanej z wykorzysta-

niem narzędzi i zgodnie z metodyką FRAME. 

 
 

 

 

 

 

 


