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I. Eksperyment mikrosymulacyjny, opis wymagań 

 

Zamawiający określił w SIWZ dwa zakresy zadań do wykonania przez Wykonawcę, które muszą zostać przygotowane 

w oparciu o prawidłowo opracowany mikrosymulacyjny model ruchu i oferowane przez Wykonawcę rozwiązania syste-

mowe w zakresie sterowania i aktywnego zarządzania ruchem miejskim. Zadania te muszą zostać przeprowadzone przez 

Wykonawcę w wybranym przez siebie, specjalistycznym do tego celu środowisku aplikacyjnym, które jest oferowane 

jako narzędzie programowe posiadające funkcjonalność zapewniającą współpracę z oferowanymi algorytmami sterowa-

nia i metodami optymalizacji przeznaczonymi do zaprojektowania i wdrożenia w ramach Projektu ITS Katowice. Zama-

wiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia mikro-

symulacji (w tym budowy modelu) przy udziale osób występujących w charakterze branżowego eksperta/biegłego/do-

radcy/konsultanta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do pełnej prezentacji prawidłowości 

przygotowania mikrosymulacji w siedzibie Zamawiającego, na sprzęcie i oprogramowaniu Wykonawcy. Po stronie Wy-

konawcy będzie leżał obowiązek zapewnienia stanowiska testowego, zaprezentowania wszystkich wykorzystanych na-

rzędzi do opracowania mikrosymulacji w oparciu o oferowane rozwiązania, w tym uruchomienie modelu wraz z umoż-

liwieniem weryfikacji algorytmów sterowania ruchem. W sytuacji wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia prezenta-

cji, prezentacja będzie musiała być prowadzona w języku polskim, przy czym Zamawiający dopuszcza udział tłumacza, 

jednak zapewnienie udziału oraz pokrycie kosztów stawiennictwa i uczestnictwa tłumacza leżeć będzie po stronie Wy-

konawcy. 

 

Na rysunkach nr 1a) oraz 1b) znajdują się schematy przedstawiające wyznaczone zakresy zadań dla przeprowadzenia 

Eksperymentu mikrosymulacyjnego w dwóch wariantach: 

1a) pierwszym wariancie, obligatoryjnym, stanowiącym jeden z warunków udziału w postępowaniu, tj. Model Ekspery-

ment mikrosymulacyjny; 

1b) drugim wariancie rozszerzonym, nieobligatoryjnym, stanowiącym jedno z kryteriów oceny ofert - Model Ekspery-

ment mikrosymulacyjny (MO) waga - 5%. 

 

Niniejsza Instrukcja Eksperyment mikrosymulacyjny - model (IEM) zawiera niezbędne dla Wykonawcy informacje oraz 

wiążące go wymagania Zamawiającego w celu prawidłowego przygotowania modelu mikrosymulacyjnego ruchu, opra-

cowania algorytmów oferowanego systemu w zakresie adaptacyjnych metod sterowania ruchem i opracowania aktyw-

nych scenariuszy zarządzania ruchem z wykorzystaniem elektronicznych tablic o zmiennej treści, znaków typu VMS i 

elektronicznych tablic dynamicznej informacji parkingowej oraz przeprowadzenia wstępnych badań efektywności ruchu 

w środowisku laboratoryjnym.
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Rysunek 1a. Schematyczne zobrazowanie wyznaczonych zakresów zadań dla przeprowadzenia Eksperymentu mikrosymulacyjnego w zakresie pierwszym, obligatoryjnym, stanowiącym jeden z warunków 

udziału w postępowaniu, którego weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu określona w ramach pkt. od 1 do pkt. 2 wraz z ppkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 2.1 zadań do opracowania, w tym zgodnie z 

niniejszą Instrukcją (IEM). 
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Rysunek 1b. Schematyczne zobrazowanie wyznaczonych zakresów zadań dla przeprowadzenia Eksperymentu mikrosymulacyjnego w zakresie drugim w części rozszerzonym, nieobligatoryjnym, stanowiące 

zarazem kryterium oceny ofert w zakresie (MO) o wadze - 5 % (punktowane wg zasad opisanych w niniejszej Instrukcji). 
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Po stronie Wykonawcy leży właściwy dobór rozwiązań aplikacyjnych do budowy modelu, algorytmów, scenariuszy i 

metodyki badań, których poprawność zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego zgodnie z określonymi w ramach 

niniejszej Instrukcji (IEM) zasadami.  

Zamawiający dopuszcza, aby na etapie przygotowania Eksperymentu, interfejsy aplikacyjne posiadały opisy w języku 

angielskim, jednak w takich przypadkach Wykonawca ma obowiązek dołączenia ich tłumaczenia przysięgłego na język 

polski. 

Po stronie Wykonawcy jest zbudowanie zgodnego z wymaganiami Instrukcji (IEM) wzorca modelu dla przeprowadzenia 

wstępnych badań porównawczych. Zasada ta dotyczy każdego dopuszczonego przez Zamawiającego zakresu ekspery-

mentu i wariantu modelu mikrosymulacyjnego wybranego do realizacji przez Wykonawcę. Dla zarówno wariantu pod-

stawowego - obligatoryjnego jak i wariantu rozszerzonego. Zamawiający dopuszcza także dokonanie wyboru przez Wy-

konawcę obszaru budowy wzorca modelu mikrosymulacyjnego do przeprowadzenia badań jak i rodzaj funkcjonalność 

w każdym z wyznaczonych zakresów, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i niniejszej instrukcji. 

Na rysunkach 2a) i 2b) zostały przedstawione zakresy obszarowe wyznaczone do przeprowadzenia Eksperymentu (MO) 

wg zasad niniejszej Instrukcji (IEM). 

Natomiast w Tabelach nr 1; 2a); 2b); 3) zostały scharakteryzowane poszczególne cechy korytarzy / obszarów wyznaczo-

nych do budowy modelu mikrosymulacyjnego i przeprowadzenia i przeprowadzenia zadań wyznaczonych przez Zama-

wiającego, tj. W zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak i w zakresie kryterium oceny ofert. 
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Rysunek 2a. Schematyczne ujęcie korytarzy / obszaru badań wyznaczone do przeprowadzenia Eksperymentu, zarówno w zakresie budowy modelu dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu jak i w 

zakresie kryterium oceny ofert wg zasad określonych w ramach niniejszej Instrukcji (IEM) i Tabel nr 1, 2a i 2b.
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Rysunek 2.1. Schematyczne zobrazowanie scenariusza nr 1 oraz wyznaczonego dla niego z sieci ulicznej miasta Katowice obszaru do 

budowy eksperymentu mikrosymulacyjnego i przeprowadzenia mikrosymulacji w minimalnym wymaganym zakresie (alternatywnie do 

scenariusza nr 2 i wyznaczonego dla niego obszaru zobrazowanego na rysunku 2.2 lub alternatywnie wyznaczonego dla niego obszaru 

zobrazowanego na rysunku 2.3.) 
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Rysunek 2.2.. Schematyczne zobrazowanie scenariusza nr 2 oraz wyznaczonego dla niego z sieci ulicznej miasta Katowice obszaru w 

osi wschód-zachód do budowy eksperymentu mikrosymulacyjnego i przeprowadzenia mikrosymulacji w minimalnym wymaganym za-

kresie (alternatywnie do scenariusza nr 1 i wyznaczonego dla niego obszaru zobrazowanego na rysunku 2.1. lub dla scenariusza nr 2 

i wyznaczonego dla niego obszaru w osi północ-południe zobrazowanego na rysunku 2.3.) 
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Rysunek 2.3.. Schematyczne zobrazowanie scenariusza nr 2 oraz wyznaczonego dla niego z sieci ulicznej miasta Katowice obszaru w 

osi północ- południe do budowy eksperymentu mikrosymulacyjnego i przeprowadzenia mikrosymulacji w minimalnym wymaganym 

zakresie (alternatywnie do scenariusza nr 1 i wyznaczonego dla niego obszaru zobrazowanego na rysunku 2.1. lub dla scenariusza nr 

2 i wyznaczonego dla niego obszaru w osi wschód- zachód  zobrazowanego na rysunku 2.2.) 
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Tabela 1. Charakterystyka korytarzy / obszarów do budowy w modelu mikrosymulacyjnym 

  Korytarz ul.Bohaterów Monte Casino - od skrzyżowania z ul.Leopolda do skrzyżowania z ul.1 Maja 

wraz z węzłem drogowym Bogucicka i wszystkimi odcinkami ulic poprzecznych i skrzyżowaniami w 

tym z sygnalizacją świetlną i obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej oraz elektronicznych tablic 

informacji dla kierowców typu VMS 

Korytarz ul.Bohaterów 

Monte Casino 

Korytarz węzeł 

Bogucicka 
Sygnalizacja Opis scenariusza nr 1 

1. Sygnalizacja 

świetlna oraz jedna 

lok. tablicy VMS 

wg PFU 

Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.Leopolda 
- 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

Głównym celem przeprowadzenia 

symulacji wg scenariusza nr 1 jest 

opracowanie i przebadanie przez 

Wykonawcę wstępnych procedur 

zarządzania ruchem, służących do 

zredukowania poziomu zatłoczenia 

w mieście Katowice, poprzez mo-

dyfikacje sterowania za pomocą 

sygnalizacji świetlnej działającej w 

trybach pracy oferowanych metod 

optymalizacji Podsystemu Obsza-

rowego Systemu Sterowania Ru-

chem oraz poprzez jednoczesne 

przekazywanie kierowcom aktual-

nych informacji za pomocą zna-

ków o zmiennej treści typu VMS, 

zalecających do wyboru mniej za-

tłoczonych tras przejazdu. Należy 

w warunkach mikrosymulacji za-

implementować procedury i strate-

gie oferowanych rozwiązań syste-

mowych, które są także  możliwe 

do realizacji w warunkach ruchu 

rzeczywistego ukierunkowane na 

zredukowanie strat czasu w hory-

zoncie czasowym charakteryzują-

cym warunki dla szczytu  popołu-

dniowego. Należy podać szaco-

wane wartości % dla skrócenia 

średnich czasów podróży oraz % 

udział pojazdów skierowanych na 

trasy alternatywne za pomocą zna-

ków zmiennej treści. Badanie ma 

stanowić porównawczy ekspery-

ment mikrosymulacyjny.- stan in-

westycyjny do stanu istniejącego. 

2. - 
Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.Podhalańska 
- - 

3. - 
Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.Wrocławska 
- - 

4. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.Burowiecka 
- 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

5. Dwie lok. Tablic 

typu VMS wg PFU 
Węzeł Bogucicka 

Kompletny węzeł 

wraz z przybli-

żoną lok. tabl. 

VMS (wg PFU). 

Zakres węzła od 

lok. VMS do ul.1 

Maja 

- 

6. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

łącznice w.Bogucicka 
- 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

7. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.Marcinkowskiego 
- 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

8. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.B.M.Casino / 

ul.1 Maja (z przejazdem tram-

wajowym) 

- 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

UWAGA 

Geometrię odwzorowania sieci ulicznej w skali 1:1, organizację ruchu, lokalizacją przystanków tramwajo-

wych i autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej w modelu należy odwzorować w oparciu o dane 

wyjściowe Zamawiającego (w tym m.in. z MZUiM - Użytkownika) w zakresie istniejących sygnalizacji 

świetlnych oraz w oparciu o dane Wykonawcy w pozostałym zakresie budowy odcinków / łuków modelu 

obejmujących cały wyznaczony obszar symulacyjny - generatory natężenia ruchu należy zlokalizować  w 

odległości nie mniejszej niż 300 metrów od lini zatrzymania / łącznic drogowych / obszaru skrzyżowania.  
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Tabela 2a). Charakterystyka korytarzy / obszarów do budowy w modelu mikrosymulacyjnym 

  Korytarz ul.Chorzowska - aleja Roździeńskiego - odcinek DTŚ; od skrzyżowania ulic Chorzowska/ Stę-

ślickiego do skrzyżowania al. Roździeńskiego / ul.Jerzego Dudy Gracza wraz z odc. DTŚ (wraz z równo-

ległym zagłębieniem tunelowym) i wszystkimi odcinkami ulic poprzecznych i skrzyżowaniami w tym z 

sygnalizacją świetlną i obsługą pojazdów tramwajowych i autobusowych miejskiej komunikacji zbioro-

wej 

Korytarz ul.Chorzowska - 

al.Roździeńskiego 

Korytarz w 

zagłębieniu 

tunelowym 

DTŚ 

Sygnalizacja Opis scenariusza nr 2a 

1. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.Chorzow-

ska / ul.Stęślickiego (z prze-

jazdem tramwajowym) 

  

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

Głównym celem przeprowadzenia symula-

cji wg scenariusza nr 2a jest opracowanie i 

przebadanie przez Wykonawcę wstępnych 

procedur zarządzania ruchem, służących 

do zredukowania poziomu zatłoczenia w 

mieście Katowice, poprzez modyfikacje 

sterowania za pomocą sygnalizacji świetl-

nej działającej w trybach pracy oferowa-

nych metod optymalizacji Podsystemu Ob-

szarowego Systemu Sterowania Ruchem z 

koordynacją liniową w badanych koryta-

rzach, ukierunkowaną na preferowanie po-

jazdów tramwajowych poruszających się 

w ramach tych korytarzy. Należy przy tym 

przyjąć strategię sterowania aby jednocze-

śnie przynajmniej nie pogorszać warun-

ków ruchu dla pojazdów autobusowych 

miejskiej komunikacji zbiorowej porusza-

jących się we wspólnych strumieniach ru-

chu z pozostałymi pojazdami. Należy w 

warunkach mikrosymulacji zaimplemento-

wać procedury i strategie oferowanych 

rozwiązań systemowych, które są także  

możliwe do realizacji w warunkach ruchu 

rzeczywistego ukierunkowane na zreduko-

wanie strat czasu w horyzoncie czasowym 

charakteryzującym warunki dla szczytu  

popołudniowego. Należy określić szaco-

wane wartości % dla skrócenia średnich 

czasów podróży wynikające z zastosowa-

nia bezstratnej koordynacji ruchu tramwa-

jów wg zastosowanej strategii sterowania 

ruchem przy poprzez implementacje ofero-

wanych metod sterowana w porównaniu 

do stanu istniejącego. Należy także okre-

ślić jakie skutki powoduje dla ruchu pojaz-

dów autobusowych miejskiej komunikacji 

zbiorowej jak również pozostałych pojaz-

dów (poj.indywidualnych) zastosowanie 

bezstratnej koordynacji. Należy operować 

wskaźnikami charakteryzującymi jakość 

ruchu z punktu widzenia inżynierii ruchu 

drogowego, z podaniem przynajmniej 

trzech wskaźników  (np. średnie prędkości 

podróży w korytarzach, długości kolejek 

na wlotach, przepustowość skrzyżowania). 

Badanie ma stanowić porównawczy ekspe-

ryment mikrosymulacyjny.- stan inwesty-

cyjny do stanu istniejącego. 

2. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.Chorzow-

ska / ul.Sokolska (z przejaz-

dem tramwajowym) 

  

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

3. Sygnalizacja 

świetlna 

Rondo Ziętka (z przejazdem 

tramwajowym) 

  
Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

4. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie ul.Chorzow-

ska / ul.Olimpijska 

  
Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

5. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie al. Roździeń-

skiego/DTŚ/J. Dudy Gracza 

Od łącznic 
zjazdowych / 
dojazdowych wę-
zła 
drogowego 
Bogucicka (bez 
węzła) do 
zagłębienia 
tunelowego (na 
wys.al.Roździeń-
skiego) 

Dane istniejącej 

sygnalizacji 

świetlnej 

6.- Odc. DTŚ 
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UWAGA 

Geometrię odwzorowania sieci ulicznej w skali 1:1, organizację ruchu, lokalizacją przystanków tramwajowych 

i autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej w modelu należy odwzorować w oparciu o dane wyjściowe 

Zamawiającego (w tym m.in. z MZUiM - Użytkownika) w zakresie istniejących sygnalizacji świetlnych oraz w 

oparciu o dane Wykonawcy w pozostałym zakresie budowy odcinków / łuków modelu obejmujących cały wy-

znaczony obszar symulacyjny - generatory natężenia ruchu należy zlokalizować  w odległości nie mniejszej niż 

300 metrów od lini zatrzymania / łącznic drogowych / obszaru skrzyżowania.  

 

Tabela 2b). Charakterystyka korytarzy / obszarów do budowy w modelu mikrosymulacyjnym 

  Korytarz aleja Korfantego - odcinek al.Korfantego od zajezdni Słoneczna do przystanku tramwajowego 

Rynek Katowice wraz z wszystkimi odcinkami ulic poprzecznych i skrzyżowaniami w tym z sygnalizacją 

świetlną i obsługą pojazdów tramwajowych i autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej 

Korytarz aleja Korfan-

tego 

Sygnaliza-

cja 
Opis scenariusza nr 2b 

1.- 
Pętla tramwajowa  

Słoneczna 
- 

Głównym celem przeprowadzenia symulacji wg scenariusza nr 2a 

jest opracowanie i przebadanie przez Wykonawcę wstępnych proce-

dur zarządzania ruchem, służących do zredukowania poziomu zatło-

czenia w mieście Katowice, poprzez modyfikacje sterowania za po-

mocą sygnalizacji świetlnej działającej w trybach pracy oferowanych 

metod optymalizacji Podsystemu Obszarowego Systemu Sterowania 

Ruchem z koordynacją liniową w badanych korytarzach, ukierunko-

waną na preferowanie pojazdów tramwajowych poruszających się w 

ramach tych korytarzy. Należy przy tym przyjąć strategię sterowania, 

aby jednocześnie przynajmniej nie pogorszać warunków ruchu dla 

pojazdów autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej poruszają-

cych się we wspólnych strumieniach ruchu z pozostałymi pojazdami. 

Należy w warunkach mikrosymulacji zaimplementować procedury i 

strategie oferowanych rozwiązań systemowych, które są także moż-

liwe do realizacji w warunkach ruchu rzeczywistego ukierunkowane 

na zredukowanie strat czasu w horyzoncie czasowym charakteryzują-

cym warunki dla szczytu popołudniowego. Należy określić szaco-

wane wartości % dla skrócenia średnich czasów podróży wynikające 

z zastosowania bezstratnej koordynacji ruchu tramwajów wg zastoso-

wanej strategii sterowania ruchem przy poprzez implementacje ofero-

wanych metod sterowana w porównaniu do stanu istniejącego. Na-

leży także określić jakie skutki powoduje dla ruchu pojazdów autobu-

sowych miejskiej komunikacji zbiorowej jak również pozostałych po-

jazdów (poj.indywidualnych) zastosowanie bezstratnej koordynacji. 

Należy operować wskaźnikami charakteryzującymi jakość ruchu z 

punktu widzenia inżynierii ruchu drogowego, z podaniem przynajm-

niej trzech wskaźników  (np. średnie prędkości podróży w koryta-

rzach, długości kolejek na wlotach, przepustowość skrzyżowania). 

Badanie ma stanowić porównawczy eksperyment mikrosymula-

cyjny.- stan inwestycyjny do stanu istniejącego. 

2. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie  

al.Korfantego / 

 ul.Katowicka  

(z przejazdem  

tramwajowym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej  

3. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie  

al.Korfantego / 

 ul.Olimpijska  

(z przejazdem  

tramwajowym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej 

4. Sygnalizacja 

świetlna 

Rondo Ziętka (z przejaz-

dem tramwajowym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej 

5. Sygnalizacja 

świetlna 

Przejście dla pieszych nr 

1 al.Korfantego / przy 

Hotelu Katowice (z prze-

jazdem tramwajowym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej 

6. Sygnalizacja 

świetlna 

Przejście dla pieszych nr 

2 al.Korfantego / przy 

Hotelu Katowice (z prze-

jazdem tramwajowym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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7. Sygnalizacja 

świetlna 

Skrzyżowanie al.Korfan-

tego / ul.Moniuszki (z 

przejazdem tramwajo-

wym) 

Dane  

istniejącej  

sygnalizacji 

świetlnej 

8.- 
Przystanek tramwajowy 

Katowice Rynek 
- 

UWAGA 

Geometrię odwzorowania sieci ulicznej w skali 1:1, organizację ruchu, lokalizacją przystanków tramwajowych i 

autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej w modelu należy odwzorować w oparciu o dane wyjściowe Za-

mawiającego (w tym m.in. z MZUiM - Użytkownika) w zakresie istniejących sygnalizacji świetlnych oraz w 

oparciu o dane Wykonawcy w pozostałym zakresie budowy odcinków / łuków modelu obejmujących cały wy-

znaczony obszar symulacyjny - generatory natężenia ruchu należy zlokalizować  w odległości nie mniejszej niż 

300 metrów od lini zatrzymania / łącznic drogowych / obszaru skrzyżowania.  

 

 

 

Rysunek 2b. Schematyczne ujęcie korytarzy / obszaru badań wyznaczone do przeprowadzenia Eksperymentu w zakresie budowy modelu 

jedynie w zakresie rozszerzonym Eksperymentu dla kryterium oceny ofert wg zasad określonych w ramach niniejszej Instrukcji (IEM) 

i Tabeli nr 3. 

Tabela 3. Charakterystyka korytarzy / obszarów do budowy w modelu mikrosymulacyjnym 

  Obsługa parkingu P&R - pętla tramwajowa zawodzie - terem adaptowany w zakresie budowy nowego 

obiektu typu P&R wraz z wszystkimi odcinkami ulic poprzecznych i skrzyżowaniami w tym z sygnalizacją 

świetlną i obsługą pojazdów tramwajowych i autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej oraz elektro-

nicznych tablic dynamicznej informacji parkingowej dla kierowców 

Odcinki 

ulic 
Skrzyżowania 

Sygnali-

zacja 
Informacje dodatkowe Opis scenariusza nr 3 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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1. Sygnali-

zacja 

świetlna 

Pętla tram-

wajowa Za-

wodzie - bu-

dowa węzła 

przesiadko-

wego Zawo-

dzie 

Skrzyżowanie 

ul.1 Maja / prze-

jazd tramwa-

jowy 

Dane ist-

niejącej 

sygnali-

zacji 

świetlnej 

Przedmiotem inwestycji Park&Ride 

(P&R) zaplanowanej do realizacji w 

ramach odrębnego zamówienia pu-

blicznego jest budowa Węzła Prze-

siadkowego Zawodzie w Katowi-

cach. Szczegółowe niezbędne do 

przeprowadzenia Eksperymentu mi-

krosymulacyjnego znajdują się na 

stronie BIP UM Katowice, dot. bu-

dowy węzła Zawodzie oraz pełnie-

nia funkcji Inżyniera Kontraktu w 

tym zakresie. Dostępne są m.in. 

plany zagospodarowania terenu i 

opisy techniczne.   

Kontrola zajętości miejsc par-

kingowych, przekazywanie in-

formacji o wolnych miejscach z 

jednoczesnym naprowadzaniem 

przy wykorzystaniu dwóch ta-

blic elektronicznych tablic sys-

temu parkingowego - lokaliza-

cja tablic w obszarze dojazdo-

wym do planowanego Węzła 

Przesiadkowego Zawodzie - do 

decyzji Wykonawcy Ekspery-

mentu (przy wyborze lok. tablic 

należy uwzględnić rodzaj i ka-

tegorii drogi / ulicy oraz możli-

wość bezpiecznego wykonanie 

manewrów pozwalających na 

dojazd do miejsc parkingo-

wych). Kontrola wjazdu na te-

ren węzła przesiadkowego po-

winna zostać zrealizowane przy 

wykorzystaniu szlabanu z sy-

mulacją wzbudzenia jego każ-

dorazowego otwarcia w sytua-

cji dojazdu poszczególnego po-

jazdu w celu zajęcia miejsca 

postojowego. Badanie ma sta-

nowić eksperyment mikrosy-

mulacyjny. Należy zobrazować 

w warunkach symulacji działa-

nie dynamicznej informacji par-

kingową, wyświetlanych komu-

nikatów dla kierowców o ilości 

pozostałych wolnych miejscach 

parkingowych. Należy także za-

łożyć procedury reagowania 

kierujących pojazdami na prze-

kazywane treści i tym samym 

ich naprowadzanie na kierunek 

jazdy do węzła przesiadko-

wego. Należy przeprowadzić 

uproszczone badania strat czasu 

wynikające z realizacji kontroli 

wjazdu / wyjazdu pojazdów na 

teren węzła przesiadkowego w 

celu zajęcia miejsca postojo-

wego przy użyciu szlabanu oraz 

trybu jazdy typu stop&go 

(pełne zatrzymanie pojazdu 

przed szlabanem, zwłoka na 

uruchomienie szlabanu oraz 

przejazd przez punkt kontrolny. 

2. 

Odcinek DK 

79 - ul.Ba-

gienna 

Od łącznic dro-

gowych z 

ul.Braci Stawo-

wych do ul. 1 

Maja 

  

3. 
Odcinek ul. 

1 Maja 

Od skrzyżowa-

nia z ul.Marcin-

kowskiego do 

skrzyżowania z 

ul.Obrońców 

Westerplatte / 

Krakowską 

  

4. 
Odcinek ul. 

Łączna 

Od łącznic dro-

gowych z DK 

79 - ul.Bagienna 

/ ul.Braci Sta-

wowych - do 

skrzyżowania z 

ul.1 Maja 

  

5. 

Łącznica 

zjazdowa z 

DK 79 - 

ul.Bagienna 

Do skrzyżowa-

nia z ul.1 Maja 
  

UWAGA 

Geometrię odwzorowania sieci ulicznej w skali 1:1, organizację ruchu, lokalizacją przystanków tramwajowych i au-

tobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej w modelu należy odwzorować w oparciu o dane wyjściowe Zamawia-

jącego (w tym m.in. z MZUiM - Użytkownika) w zakresie istniejących sygnalizacji świetlnych i w zakresie danych 

dokumentacji dot. inwestycji pn. Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawo-

dzie oraz w oparciu o dane Wykonawcy w pozostałym zakresie budowy odcinków / łuków modelu obejmujących 

cały wyznaczony obszar symulacyjny - generatory natężenia ruchu należy zlokalizować  w odległości nie mniejszej 

niż 300 metrów od lini zatrzymania / łącznic drogowych / obszaru skrzyżowania.  

 

Po stronie Wykonawcy jest dołączenia wraz z Eksperymentem mikrosymulacyjnym plików źródłowych zawierających 

kompletny model lub modele ruchu mikrosymulacyjnego oraz właściwą dla ich zweryfikowania przez Zamawiającego 

wersję typu demo (demonstracyjną) oprogramowania narzędziowego jak również innych niezbędnych plików z nim 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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współpracujących, wytworzonych w celu prawidłowego przygotowania modelu, jak np. zwirtualizowane algorytmy ofe-

rowanych metod sterowania ruchem, algorytm działania tablicy informacji dla kierowców, informacji parkingowej, pliki 

wynikowe wygenerowane podczas testowania i przeprowadzenia badań wstępnych oraz ich zbiorcze zagregowanie tabe-

laryczne (przygotowane w formie pliku przy wykorzystaniu ogólnie dostępnego na rynku oprogramowania biurowego 

wykorzystywanego powszechnie, jako arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania analiz danych liczbowych).   

Ponadto po stronie Wykonawcy leży przygotowanie opisów tekstowych, blokowych schematów graficznych w zakresie 

przeprowadzonego Eksperymentu, w szczególności: 

a) wykorzystanych do tego celu typów oprogramowania i rodzajów posiadanych licencji z podaniem nazw własnych, 

producenta, specyfikacjami technicznymi oprogramowania oraz instrukcjami użytkowania w języku polskim; 

b) opisów technicznych opracowanych algorytmów, metod sterowania z podaniem i specyfikacji ich współdziałania z 

modelem, modelami mikrosymulacyjnymi w ramach wykorzystanego do tego celu oprogramowania;    

c) opisów metodologii przeprowadzenia badań mikrosymulacyjnych w warunkach laboratoryjnych w celu wstępnego 

zweryfikowania oferowanych metod sterowania i zarządzania ruchem; 

d) opisów scenariusza / scenariuszy współdziałania adaptacyjnych metod sterownia ruchem, oddziaływania na parame-

try sterownia ruchem z uwagi na przekazywane komunikaty zmiennej treści dla kierowców z informacjami o trasie 

alternatywnej; 

e) opisów zawierających raport z przeprowadzonych badań wstępnych wraz z prezentacją wykorzystanych do tego celu 

wskaźników mogących charakteryzować efektywność oferowanych metod sterowania i zarządzania ruchem w wa-

runkach testowych, laboratoryjnych. Należy uwzględnić przynajmniej trzy rodzaje wskaźników w tym średni czas 

przejazdu pomiędzy poszczególnymi korytarzami wyznaczonymi z sieci ulicznej miasta Katowice, mierzony na całej 

długości danego korytarza licząc od linii zatrzymania / bądź zdefiniowanej od niej odległości powstawania kolejki 

do opuszczenia przez pojazdy obszaru końcowego skrzyżowania zlokalizowanego w danym korytarzu / lub do miej-

sca opuszczenia przez pojazdy danego odcinka pomiarowego (określonego przynajmniej na 200 metrów od zakoń-

czenia  danego odcinka sieci mikrosymulacyjnej). Pomiary dla poszczególnych wskaźników muszą zostać wygene-

rowane w czasie trwania  2 godzin mikrosymulacyjnych, przy czym początek agregacji pomiarów musi nastąpić po 

15 minutach trwania eksperymentu mikrosymulacyjnego. Należy zagregować w formie tabelarycznych zestawień 

poszczególne dane wynikowe dla przyjętych wskaźników określających efektywność ruchu w dwóch wariantach, dla 

wariantu istniejącego charakteryzującego istniejące metody sterowania ruchem na poziomie sygnalizacji świetlnej 

oraz dla wariantu Wykonawcy jak również w ramach jednego zbiorczego zestawienia - dla porównania plików wy-

nikowych  obu wariantów. Charakterystyka ruchu pojazdów musi zostać skonfigurowana w ramach modelu mikro-

symulacyjnego w oparciu o podział na przynajmniej trzy rodzaje kategorii pojazdów. W obu wariantach modelu 

ruchu należy  przyjąć te same wartości natężenia ruchu pojazdów. Model ruchu wyznaczony do badań porównaw-

czych, dla obu wariantów, który jest zadaniem Wykonawcy musi stanowić jeden wzorzec, który będzie mógł być 

poddawany modyfikacją przez Wykonawcę w zależności od wariantu w zakresach algorytmów i metod sterowania - 

zarządzania ruchem. W ramach wariantu inwestycyjnego będą to oferowane algorytmy i metody sterownia - zarzą-

dzania ruchem i ich aktywne elementy jak elektroniczne tablice typu VMS, informacji parkingowej. W wariancie 

istniejącym po stronie Wykonawcy jest zaimplementowanie metod sterowania zbliżonych do istniejących w oparciu 

o dostarczone przez Zamawiającego dane wyjściowe w tym zakresie. Należy przyjąć oraz zaimplementować w ra-

mach jednego wzorca modelu mikrosymulacyjnego następujące rodzaje pojazdów: 

 pojazdy tramwajowe (natężenie ruchu pojazdów tramwajowych należy zaimplementować zgodnie z rozkładem 

jazdy w okresie dwóch godzin charakteryzujących szczyt popołudniowy); 

 pojazdy autobusowe miejskiej komunikacji zbiorowej (natężenie ruchu pojazdów autobusowych należy  

zaimplementować zgodnie z rozkładem jazdy w okresie dwóch godzin charakteryzujących szczyt popołu-

dniowy); 
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 pozostałe pojazdy w tym pojazdy indywidualne (natężenie ruchu należy przyjąć zgodnie z dołączonym do  

niniejszej instrukcji rozkładem natężenia ruchu pojazdów). 

Ponadto po stronie Wykonawcy jest także przygotowanie krótkiego opracowania polegającego na zobrazowaniu przebie-

gów mikrosymulacyjnych w formacie plików dla poszczególnych wariantów przygotowanych w ramach Eksperymentu, 

zgodnie z wymaganiami SIWZ. Format pliku wideo musi pozwalać Zamawiającemu na jego dowolne odtworzenie przy 

wykorzystaniu ogólnie dostępnych narzędzie aplikacyjnych. Długości plików wideo wygenerowane przez Wykonawcę 

muszą zawierać się w horyzoncie czasowym trwającym co najmniej 3 minut. 

 

Zasady oceny Eksperymentu mikrosymulacyjnego - model dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostały okre-

ślone w Tabeli nr 4). niniejszej Instrukcji (IEM). 

Natomiast w zakresie kryterium oceny ofert na rysunku nr 3. została przedstawiona w sposób schematyczny zasad punk-

tacji dla kryterium oceny ofert dotycząca Eksperymentu mikrosymulacyjnego (MO), a w Tabeli nr 5. niniejszej Instrukcji 

(IEM) szczegółowe zestawienie punktowanych kryteriów dla poszczególnych zdefiniowanych przez Zamawiającego ele-

mentów Eksperymentu zgodnie z podziałem na korytarze / obszary budowy modelu mikrosymulacyjnego i scenariusze 

sterowania / zarządzania ruchem drogowym. 

 

TABELA NR 4 - WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Część pierwsza tabeli 

Tabela 4. Ocena Modelu - Eksperyment mikrosymulacyjny w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Lp. Kryterium dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Warunek ko-

nieczny do speł-

nienia - obliga-

toryjny 

Ocena speł-

nienia wa-

runku przez 

Wykonawcę 

1. Budowa i konfiguracja modelu mikrosymulacyjnego przy wykorzystaniu oferowanego 
przez Wykonawcę oprogramowania w zakresie mikrosymulacji komputerowych me-

tod sterowania / zarządzania ruchem drogowym wraz z wygenerowaniem plików źró-
dłowych oraz pliku obrazującego przebieg Eksperymentu w formacie wideo o długości 
co najmniej 3 minut w formacie 3D (film prezentujący działanie oferowanych metod 

sterowania ruchem w ramach modelu mikrosymulacyjnego) 

TAK 

  

1.1. konfiguracja sygnalizatorów, detektorów ruchu dla akomodacyjnych algorytmów ste-
rowania ruchem, elektronicznych tablic i znaków VMS - w zależności od wyboru scena-

riusza przez Wykonawcę TAK 

  

1.2. konfiguracja struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu pojazdów tramwajowych, auto-
busowych, indywidualnych, rowerzystów i pieszych 

TAK 
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1.3. Pozycja tabeli została usunięta przez Zamawiającego w wyniku udzielonej odpo-

wiedzi na pytanie Wykonawcy 

 

  

1.4. pełne odwzorowania sieci ulicznej / drogowej,   
organizacji ruchu, infrastruktury drogowo-transportowej zbliżonej do rzeczywistości 

TAK 

  

1.5. opracowanie modelu ruchu i scenariusza aktywnego zarządzania ruchem uwzględnia-
jącego zmienne zachowania kierowców w przykładowych sytuacjach, tj: zatłoczenia / 
zdarzenia drogowego z kierowaniem po przez dystrybucję informacji dla kierowców 

przy wykorzystaniu tablic typu VMS i jednoczesnym adaptacyjnym sterowaniem w ob-
szarze - w zależności od wyboru scenariusza przez Wykonawcę 

TAK 

  

2. Sprawdzenie metod sterowania ruchem drogowym przy wykorzystaniu sygnalizacji 

świetlnej i oferowanych adaptacyjnych metod sterowania na poziomie skrzyżowania 

oraz procedur przekazywania komunikatów dla kierowców przy wykorzystaniu elek-

tronicznych tablic typu VMS 

TAK 

  

 

TABELA NR 4 - WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Część druga tabeli 

Lp. Kryterium dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

Warunek konieczny 

do spełnienia - obli-

gatoryjny 

Ocena spełnienia 

warunku przez Wy-

konawcę 

2.1. Jedno zadanie polegające na implementacji algorytmów akomodacyjnych 
oraz opracowanie bezstratnej koordynacjI dla pojazdów tramwajowych w 

jednym z dwóch wyznaczonych przez Zamawiającego korytarzy charaktery-
styk korytarzy / obszarów do budowy modelu mikrosymulacyjnego, tj. wg 

tabeli 2a) lub 2b) niniejszej instrukcji - do wyboru przez Wykonawcę lub za-
danie polegające na implementacji algorytmów akomodacyjnych oraz opra-
cowanie koordynacji wraz z implementacją logiki działania tablic VMS w wy-

znaczonym do tego celu korytarzu / obszaru do budowy modelu mikrosy-
mulacyjnego, tj. wg tabeli nr 1 niniejszej instrukcji. Wykonawca musi zreali-
zować jedno z trzech wytypowanych zadań bez realizacji analiz porównaw-
czych w odniesieniu do stanu istniejącego oraz bez optymalizacji oferowa-

nego systemu POSR z możliwością wykorzystania jedynie zwirtualizowanych 
algorytmów akomodacyjnych sterowników sygnalizacji świetlnych (lub też 
ich sprzętowych odpowiedników w konfiguracji laboratoryjnej). W tym za-
kresie Zamawiający nie wymaga realizacji scenariuszy, określonych dla po-

szczególnych korytarzy - jest to zadanie uproszczone.  
 
 
 

TAK 
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Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie zasad punktacji dla Eksperymentu mikrosymulacyjnego, kryterium oceny ofert (MO). 
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TABELA NR 5 - KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA EKSPERYMENTU – Część  

pierwsza tabeli 

Tabela 5. Ocena Modelu - Eksperyment mikrosymulacyjny w zakresie Kryterium oceny ofert - punktacja 

Lp. Opis punktowanego kryterium oceny 

Punktacja - max ilość pkt. w 

całym kryterium  Ekspery-

ment (MO) - 100 

Przyznana punktacja wg oceny 

Zamawiającego 

1. - S1 Realizacja scenariusza 1 - S1, wg tabeli nr 1 niniejszej 

Instrukcji (IEM) wraz z analizą porównawczą do stanu 

istniejącego z optymalizacją algorytmów systemo-

wych oferowanego POSR oraz współdziałania z tabli-

cami informacji dla kierowców typu VMS wraz z wy-
generowaniem plików źródłowych, wynikowych, arku-
sza danych liczbowych i raportu oraz pliku obrazują-
cego przebieg Eksperymentu w formacie o długości co 
najmniej 3 minut w formacie 3D (film prezentujący 
działanie oferowanych metod sterowania ruchem w 
ramach modelu mikrosymulacyjnego) 

Max. Ilość pkt. dla S1 - 50  

  

1.1. - S1 Implementacja w ramach wzorca modelu mikrosymu-

lacyjnego Wykonawcy dwóch wariantów konfiguracji 

Eksperymentu mikrosymulacyjnego, tj. wariantu z ist-

niejącymi metodami sterowania ruchem oraz drugiego 

wariantu z oferowanymi metodami sterowania opar-

tymi o poziom optymalizacji systemowej z koordyna-

cją POSR. 

10 

  

1.2. – S1 Dodatkowa implementacja w ramach wzorca modelu 

mikrosymulacyjnego Wykonawcy wg Lp.1.1. tablicy 

VMS nr 10 z komunikatami dla kierowców generowa-

nymi na tablicy VMS nr 10 -  komunikaty muszą okre-

ślać dwa stany ruchu, przy czym jeden z nich musi 

określać informację o zalecanej trasie alternatywnej w 

kierunku ul.B.M.Casino, zwiększającej do przynajm-

niej 15% zmianę w strukturze kierunkowej ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Leopolda / B.M.Casino 

10 
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1.3. – S1 Dodatkowa implementacja w ramach wzorca modelu 

mikrosymulacyjnego Wykonawcy wg Lp.1.2. kolej-

nych dwóch tablic tj. VMS nr 8 i 9 z komunikatami 

dla kierowców generowanymi na tablicach -  komuni-

katy muszą określać dwa stany ruchu, przy czym jeden 

z nich musi określać informację o zalecanej trasie al-

ternatywnej w kierunku ul.Murckowskiej na węźle Bo-

gucicka i tym samym zwiększającej do przynajmniej 

30% zmianę w strukturze kierunkowej ruchu na łącz-

nicach dojazdowych do węzła Bogucicka 

10 

  

1.4. – S1 Przeprowadzenie badań ruchu wg scenariusza 1 i wy-

generowanie plików wynikowych wraz opracowaniem 

raportu z badań. 10 

  

1.5. – S1 Wygenerowanie pliku obrazującego przebieg Ekspery-
mentu w formacie wideo o długości co najmniej 3 mi-
nut w formacie 3D (film prezentujący działanie ofero-
wanych metod sterowania ruchem w ramach modelu 
mikrosymulacyjnego) 

10 

  

  

 

 

TABELA NR 5 - KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA EKSPERYMENTU - Część druga 

tabeli 

 

Lp. Opis punktowanego kryterium oceny 

Punktacja - max ilość 

pkt. w całym kryte-

rium  Eksperyment 

(MO) - 100 

Przyznana punktacja wg oceny 

Zamawiającego 

2 - S2 Realizacja scenariusza 2a) oraz 2b) łącznie - S2 wg tabeli nr 2a) 

oraz 2b) niniejszej Instrukcji (IEM) wraz z analizą porównawczą 

do stanu istniejącego z optymalizacją algorytmów systemowych 

oferowanego POSR z elementami preferencji w ruchu dla pojaz-

dów tramwajowych wraz z wygenerowaniem plików źródłowych, 
wynikowych, arkusza danych liczbowych i raportu oraz pliku ob-
razującego przebieg Eksperymentu w formacie wideo o długości 
co najmniej 3 minut w formacie 3D (film prezentujący działanie 
oferowanych metod sterowania ruchem w ramach modelu mi-
krosymulacyjnego) 

Max. Ilość pkt. dla 

S2 - 40 
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2.1. - 

S2 

Implementacja w ramach wzorca modelu mikrosymulacyjnego 

Wykonawcy dwóch wariantów konfiguracji Eksperymentu mikro-

symulacyjnego, tj. wariantu z istniejącymi metodami sterowania 

ruchem oraz drugiego wariantu z oferowanymi metodami stero-

wania opartymi o poziom optymalizacji systemowej z koordyna-

cją POSR. 
10 

  

2.2. - 

S2 

Dodatkowa implementacja w ramach wzorca modelu mikrosymu-

lacyjnego Wykonawcy wg Lp. 2.1. funkcji priorytetyzacji bezwa-

runkowej w realizowanej w ramach jednego z dwóch wyznaczo-

nych w tym scenariuszy korytarzy  10 

  

2.3. - 

S2 

Przeprowadzenie badań ruchu wg scenariusza 2a) oraz 2b) łącznie 

i wygenerowanie plików wynikowych wraz opracowaniem ra-

portu z badań. 10 

  

2.4. - 

S2 
Wygenerowanie pliku obrazującego przebieg Eksperymentu w 
formacie wideo o długości co najmniej 3 minut w formacie 3D 
(film prezentujący działanie oferowanych metod sterowania ru-
chem w ramach modelu mikrosymulacyjnego) 10 

  

3. - 

S3 

Realizacja scenariusza 3) wg tabeli nr 3) niniejszej Instrukcji 

(IEM) wraz z analizą porównawczą do stanu istniejącego z opty-

malizacją algorytmów systemowych poziomu sygnalizacji świetl-

nej oraz współdziałania z tablicami dynamicznej informacji par-

kingowej i kontrolą wjazdu / wyjazdu z obszaru parkingowego 

typu P&R wraz z wygenerowaniem plików źródłowych, wyniko-
wych, arkusza danych liczbowych i raportu oraz pliku obrazują-
cego przebieg Eksperymentu w formacie wideo o długości co naj-
mniej 3 minut w formacie 3D (film prezentujący działanie ofero-
wanych metod sterowania ruchem w ramach modelu mikrosy-
mulacyjnego) 

Max. Ilość pkt. dla 

S3 - 10  

  

3.1. - 

S3 

Realizacja zadania zgodnie z pkt. 3 
5 

  

3.2. - 

S3 

Realizacja zadania zgodnie z pkt. 3 oraz dodanie dodatkowej ta-

blicy informacji parkingowej zlokalizowanej bezpośrednio na te-

renie obiektu węzła przesiadkowego 
5 

  

 

UWAGA: 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE / UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE DANE WYJŚCIOWE W CELU ICH WYKORZY-

STANIA DO WYKONANIA EKSPERYMENTU STANOWIĄCE ODRĘBNE ZAŁĄCZNIKI DO EKSPERYMENTU 

- SIWZ 

- dokumentacje istniejących sygnalizacji świetlnych, wyznaczonych w poszczególnych korytarzach i scenariuszach 

zgodnie z Tabelami nr 1, 2a) i 2b) oraz 3.; 
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- makroskopowy model ruchu z 2015 r. z rozkładem ruchu na sieć drogowo-uliczną miasta Katowice na podstawie 

kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych w Katowicach w 2015 r. (plik z programu PTV Visum 14.00-16 PN. 

Katowice W0 2015.ver) ; 

- rozkłady jazdy dla pojazdów tramwajowych i autobusowych operatorów komunikacji miejskiej dostępne są na stronie 

organizatora ptz - ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/; 

- dane nt. węzła Zawodzie dostępne są w dokumentacji przetargowej dot. tego węzła (w tym dot. budowy węzła i dot. 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu) dostępnej w BIP UM K-ce - w załączeniu wyciąg z opisu technicznego i plan 

zagospodarowania terenu. 


