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Wytyczne dot. „Opisu technicznego zaproponowanego systemu” (OT): 

1. W celu wykazania spełnienia warunków dla poszczególnych systemów oraz urządzeń opisanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i Szczegółowych Warunkach 
Technicznych (SWT), także w celu weryfikacji oceny ofert w kryterium „Ocena zaproponowanego systemu 
(OZS)”, wymaga się od Wykonawców przedłożenia opisu technicznego oferowanego systemu. 

2. Opis techniczny systemu musi zawierać oferowane przez Wykonawcę rozwiązania. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawcy przygotowali i opracowali dokument zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej, 
z zachowaniem kolejności i numeracji poszczególnych podrozdziałów, a w celu zapewnienia spójności 
i czytelności złożonych przez Wykonawców dokumentów, Zamawiający wprowadza jednolity wykaz 
nazewnictwa, pojęć, sloganów i definicji, który w opisie technicznym Wykonawców musi być stosowany: 

a) Centralny system sterowania – oprogramowanie uruchomione na komputerze składające się z części 
zawierającej kod i części zawierającej dane, którego zadaniem jest określenie w czasie rzeczywistym 
wartości sterujących na poziomie scentralizowanym lub zdecentralizowanym, lub hierarchicznym 
w wyniku otrzymanych pomiarów i informacji oraz estymacji i predykcji parametrów – w taki sposób, aby 
otrzymywać określone cele (np. całkowite skrócenie czasu przejazdu na danym odcinku drogi lub lokalnym 
korytarzu transportowym) mimo wpływu różnego rodzaju zakłóceń mierzalnych i niemierzalnych; 

b) Zakłócenia mierzalne – oznacza wystąpienie zjawiska w postaci zatłoczenia lub zatoru na danym odcinku 
drogi lub lokalnym korytarzu transportowym, na których wartość nie można wpływać, ale można je 
mierzyć, przykładowo: zwiększenie ilości zgłoszeń generowanych przez detektory lub przyciski, czyli 
wystąpienie zwiększonego zapotrzebowania na sygnał zielony, albo takie, które można wykryć 
za pośrednictwem monitorowania okolicy skrzyżowań (np. kolizje, wypadki i inne zdarzenia losowe), albo 
takie, które można przewidzieć w określonym przyszłym horyzoncie czasowym (przykładowo: 
ograniczenia ruchu spowodowane przyszłą przebudową lub remontem odcinka jezdni lub wzrost ruchu na 
danym odcinku jezdni z uwagi na organizację imprez masowych itp.); 

c) Zakłócenia niemierzalne – oznacza wystąpienie zjawiska w postaci zatłoczenia lub zatoru na danym 
odcinku drogi lub lokalnym korytarzu transportowym, na których wartość nie można wpływać oraz 
których nie można mierzyć lub przewidzieć (w rozsądnych kosztach), przykładowo nadmierne opady 
deszczu na określonym obszarze lub nadmierne opady śniegu na danym obszarze, lub nagłe zlodowacenie 
jezdni, lub silne podmuchy wiatru na danym obszarze itp.; 

d) Algorytm Sterowania – skończony ciąg jasno zdefiniowanych poleceń opracowany z wykorzystaniem 
wzorów matematycznych, który opisuje logikę sterowania ruchem na skrzyżowaniu z wykorzystaniem 
urządzeń wykonawczych (sterowniki); 

e) Logika sterowania ruchem – zestaw wszystkich możliwych głównych grup sygnalizacyjnych, albo faz 
ruchu, warunki oraz czas realizacji poszczególnych faz ruchu i stan ustalony sygnalizacji; 

f) Czas wykonania Algorytmu – czas podany w [ms] lub [ns] niezbędny do wykonania algorytmu sterowania 
sygnalizacją; 

g) Złożoność czasowa algorytmu – czas wykonania algorytmu podawany w [s] lub [ms], lub [ns]; 

h) Sterowanie – Podjęcie oraz realizacja decyzji sterującej o wyborze fazy ruchu na skrzyżowaniu 
z sygnalizacją świetlną; 

i) Stan funkcyjny skrzyżowania – informacja ilościowa określająca skrzyżowanie w przyjętej jednostce czasu 
za pomocą wybranej fazy ruchu, zgłoszeń, liczby pojazdów na pasach wjazdowych itp.; 

j) Sygnalizacja świetlna – zestaw urządzeń sterujących (sterowniki) i wykonawczych (sygnalizatory wraz 
z urządzeniami łączności), urządzenia detekcyjne rejestrujące parametry ruchu (detektory, przyciski, 
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urządzenia transmisyjne – np. V2I lub V2X), urządzenia informacyjne (wyświetlacze prędkości) i elementy 
wsporcze, które służą do sterowania kolizyjnymi potokami ruchu (pojazdów i pieszych); 

k) Sterownik – nadrzędne mikroprocesorowe urządzenie monitorująco wykonawcze, wyposażone 
w wielokierunkowy układ komunikacyjny, realizujące zadany w danej jednostce czasu program 
sygnalizacji; 

l) Program sygnalizacji – określony w danym interwale czasowym sposób sterowania ruchem, który 
za pośrednictwem sterownika i sygnalizatorów realizuje nadane sygnały świetlne w określonych 
jednostkach czasu; Program w swojej strukturze zawiera sekwencję sygnałów dla uczestników ruchu 
określoną przez: czas trwania cyklu, strukturę i splity – realizowane przez pojedynczy sterownik; 

m) Detektor – urządzenie służące do wykrywania przejazdu lub obecności uczestników ruchu za pomocą 
czujników wykorzystujących technologie: indukcji elektromagnetycznej, radarowe, wideo-detekcji itp.; 

n) Zgłoszenie – informacja dotycząca zapotrzebowania na sygnał zielony; 

o) Sygnał – kolor światła emitowany przez sygnalizator (zielony, żółty, czerwony); 

p) Cykl sygnalizacji – czas wyświetlania przez grupy sygnalizatorów  pełnej sekwencji sygnałów świetlnych, 
obejmujący powtarzalny uporządkowany zbiór sygnałów zawarty w programie sygnalizacji o określonej 
strukturze, zapewniający każdemu z uczestników ruchu w stopniu minimalnym jednokrotne otrzymanie 
sygnału zielonego; 

q) Faza ruchu – stan ruchu na określonym skrzyżowaniu, w którym przynajmniej jeden z potoków ruchu 
pojazdów ma dozwolony przejazd lub w przypadku pieszych ma dozwolone przejście przez skrzyżowanie; 

r) Offset – odstęp czasowy pomiędzy początkami nadawania sygnałów zielonych dla kierunku 
skoordynowanego, zredukowany do wartości nieprzekraczającej cyklu sygnalizacji, na minimum dwóch 
(lub więcej) skrzyżowaniach, które z sobą sąsiadują; 

s) Split – podział czasu cyklu na poszczególne fazy, który definiowany jest zbiorem udziałów czasów trwania 
poszczególnych faz w czasie trwania cyklu; 

t) Grupa sygnalizacyjna – zbiór sygnalizatorów wyświetlających te same sygnały świetlne w trakcie trwania 
programu sygnalizacji; 

u) Plan Sygnalizacji – harmonogram pracy programów sygnalizacji w zestawie skrzyżowań skoordynowanych 
wraz z przesunięciami fazowymi; 

v) Przepustowość skrzyżowania – maksymalna w danych warunkach organizacji ruchu liczba pojazdów 
przejeżdżających przez skrzyżowanie w określonym interwale czasowym [przykładowo: ilość 
pojazdów/godzina Pi/h]; 

w) Natężenie ruchu – liczba pojazdów jadących w strumieniu przez poprzeczny przekrój drogi w określonym 
interwale czasowym; 

x) Średni czas oczekiwania – zjawisko określające czas oczekiwania wszystkich pojazdów w sieci na 
skrzyżowaniu, które mierzone jest w jednostce czasu; 

y) Zatłoczenie – warunki w ruchu drogowym na danym odcinku drogi lub lokalnym korytarzu 
transportowym, w których pojazdy poruszają się z ograniczona prędkością lub występuje konieczność 
częstych zatrzymań, lub występuje brak możliwości wyprzedzania, lub występuje brak możliwości zmiany 
pasa ruchu; 

z) Zator – brak możliwości ruchu w kolumnie pojazdów na określonym odcinku drogi lub lokalnym korytarzu 
transportowym; 
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aa) Infrastruktura sieci drogowej – zbiór dróg, skrzyżowań oraz urządzeń sterujących i detektorów; 

bb) Strata czasu przejazdu – wystąpienie zjawiska w postaci zatłoczenia lub zatoru na danym skrzyżowaniu 
lub odcinku drogi, na który składa się większa ilość skrzyżowań dla kierunku skoordynowanego – 
rozumiana jako dodatkowy czas przypadający dla pojazdu, potrzebny na przejechanie skrzyżowania lub 
odcinka drogi, na który składa się większa ilość skrzyżowań dla kierunku skoordynowanego z sygnalizacją 
świetlną w porównaniu z czasem przejazdu bez zakłóceń; 

cc) Liczba zatrzymań – oznacza wystąpienie zjawiska podczas zatłoczenia lub zatoru na danym skrzyżowaniu 
lub odcinku drogi, na który składa się większa ilość skrzyżowań dla kierunku skoordynowanego – liczba 
zatrzymań przypadająca na pojazd lub określoną grupę pojazdów, z uwzględnieniem wartości 
wielokrotnych zatrzymań pojazdu/pojazdów; 

dd) Długość kolejki maksymalnej – maksymalna liczba pojazdów zaobserwowana na pasie do czasu 
zakończenia sygnału czerwonego; 

ee) Długość kolejki pozostającej – liczba pojazdów pozostająca na kolejny cykl sygnalizacyjny, gdy liczba 
zgłaszających się do obsługi pojazdów jest zbyt duża do przeniesienia tego ruchu w czasie nadawania 
sygnału zielonego. 

3. Przygotowany opis techniczny w formie dokumentu powinien się odnosić do każdego punktu wg poniższych 
wymagań z zachowaniem podanej numeracji oraz powinien zawierać wszystkie wymagane szczegółowe 
informacje w danym punkcie opisu proponowanych rozwiązań (dla weryfikacji oceny zaproponowanego 
systemu w zakresie dot. danego punktu nie będą brane pod uwagę opisy zawarte w innych punktach opisu 
technicznego zaproponowanego systemu – wyjątkiem będzie odniesienie do opisu, który w swojej substancji 
będzie zawierać informację dotyczącą integracji międzybranżowej lub systemowej, tj. połączenie wielu 
podsystemów w jeden spójnie działający system). 

4. Opis winien zawierać przyporządkowanie oferowanego systemu do danej generacji zgodnie z poniższymi 
definicjami: 

– Z uwagi na oczekiwania Zamawiającego, odrzucone zostaną oferty Wykonawców niespełniające wymagań 
Zamawiającego, to jest wykorzystujące system sterowania wykorzystujący strategie sterowania generacji I 
lub II, jako niespełniające minimalnych wymagań. 

W pozostałych przypadkach, w których wykonawcy zaproponują system sterowania wykorzystujący 
strategie sterowania generacji III, III+ lub IV, IV+ lub V, należy wskazać przykłady wdrożeń wraz z danymi 
użytkownika końcowego, dla systemów innowacyjnych [system sterowania wykorzystujący strategię 
sterowania generacji V] – wymaga się, aby Wykonawca wskazał miejsce przeprowadzenia testów systemu 
wraz z danymi użytkownika końcowego oraz opinią techniczną, z której wynikać będzie, że 
zaproponowane rozwiązanie (system) uzyskał(o) wyższą ocenę niż obecnie stosowany przez użytkownika 
końcowego system sterowania wykorzystujący strategię sterowania generacji III lub III+, lub IV, lub IV+. 

Dla celów zakwalifikowania systemu przez Wykonawcę Zamawiający definiuje strategie sterowania 
z przyporządkowaniem poziomu rozwojowego (generacji): 

 

4.1  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji I – system sterowania, w którym 
tworzone są plany sterowania ruchem jedynie w oparciu o historyczne dane uśrednionego 
natężenia ruchu pochodzące z wcześniej wykonanych pomiarów. 

W zależności od dnia tygodnia lub dnia w roku z uwzględnieniem pory dnia na podstawie zegara 
czasu rzeczywistego wybierane są i wprowadzane do działania odpowiednie wcześniej 
przygotowane plany sterowania. 
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Aby uniknąć zakłóceń w ruchu drogowym spowodowanych przejściami z jednego planu do drugiego 
w systemach sterowania pierwszej generacji zmiana/uaktualnienie planów sterowania następuje 
w interwałach czasowych dłuższych niż 10 minut (zwykle co 15 minut). 

 

4.2  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji II – system sterowania On-Line, 
w którym tworzone lub optymalizowane są plany sterowania ruchem w oparciu o dane natężenia 
ruchu pochodzące z zainstalowanych w sieci drogowej czujników zamiast danych historycznych. 

W systemach sterowania drugiej generacji w ramach tworzenia planów obliczane są jedynie 
długości splitu i offsetów. 

Aby uniknąć zakłóceń w ruchu drogowym spowodowanych przejściami z jednego planu do drugiego 
w systemach sterowania drugiej generacji zmiana/uaktualnienie planów sterowania następuje 
w interwałach czasowych od 5 do 10 minut. 

 

4.3  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji III – system sterowania On-Line, 
w którym tworzone lub optymalizowane są plany sterowania ruchem w oparciu o dane natężenia 
ruchu pochodzące z zainstalowanych w sieci drogowej czujników zamiast danych historycznych. 

Dodatkową różnicą generacji trzeciej jest obliczanie prócz długości splitu i offsetów również 
długości cyklu. 

Aby uniknąć zakłóceń w ruchu drogowym spowodowanych przejściami z jednego planu do drugiego 
w systemach sterowania trzeciej generacji zmiana/uaktualnienie planów sterowania następuje 
w interwałach czasowych od 3 do 5 minut. 

Systemy sterowania generacji III umożliwiają zdolność sterowania/modyfikacji (wydłużenie fazy/ 
zamknięcie bieżącej fazy do minimum wynikającego z przepisów i wywołanie fazy zezwalającej/ 
przyśpieszenie wywołania fazy zezwalającej przez skrócenie faz ją poprzedzających do minimum 
wynikającego z przepisów) celem udzielenia priorytetu pojazdom komunikacji publicznej. 

Systemy generacji III nie bazują na zasadzie wyboru spośród zamkniętej puli wcześniej 
zdefiniowanych przez administratora planów. 

Systemy generacji III są w większości rozwiązaniami, w których sterowanie jest oparte na 
hierarchicznej strukturze. 

 

4.4  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji III + – system sterowania czasu 
rzeczywistego On-Line, w którym tworzone lub optymalizowane są plany sterowania ruchem 
w oparciu o dane natężenia ruchu pochodzące z zainstalowanych w sieci drogowej czujników. 

Rozwiązania generacji III + podobnie jak systemy generacji III wykonują obliczenia długości splitu, 
offsetów i cyklu w oparciu o dane natężenia ruchu pochodzące z zainstalowanych w sieci drogowej 
czujników. 

Dodatkowo systemy generacji III + w trakcie obliczeń wykorzystują obliczenia będące wynikiem 
optymalizacji z uwzględnieniem zmiennego zachowania przyszłych potoków ruchu, poprzez 
wykorzystanie modelu ruchu (także z uwzględnieniem danych historycznych), który przewiduje 
opóźnienia i zatrzymania powstałe w wyniku działania różnych planów sterowania. 

Plan, który najlepiej redukuje opóźnienia i zatrzymania jest wybierany i wprowadzany do działania. 
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W systemach sterowania generacji III + zmiana/uaktualnienie programu sterowania następuje 
w sterowniku w interwałach czasowych do 90 sekund, natomiast zmiana/uaktualnienie planów 
sterowania występuje w okresach do 3 minut. 

Systemy generacji III+ nie bazują na zasadzie wyboru spośród zamkniętej puli wcześniej 
zdefiniowanych przez administratora planów. 

W systemach III+, podobnie jak w systemach generacji III, możliwe jest przydzielenie priorytetu 
pojazdom komunikacji publicznej. 

Systemy generacji III+ podobnie jak systemy generacji III są w większości rozwiązaniami, w których 
sterowanie jest oparte na hierarchicznej strukturze. 

 

4.5  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji IV – adaptacyjny system 
sterowania czasu rzeczywistego On-Line, w którym dynamicznie są tworzone lub optymalizowane 
są plany sterowania ruchem w oparciu o dane pochodzące z zainstalowanych w sieci drogowej 
czujników z uwzględnieniem zmierzonych przez system danych historycznych. 

Wyliczenie wartości planu/ów w pierwszej kolejności opiera się o dane pochodzące 
z zainstalowanych w sieci drogowej czujników z uwzględnieniem wyliczenia estymacji zachowania 
przyszłych potoków ruchu w oparciu o zmierzone dane w okresie przeszłym (tzw. bazy 
historycznych danych uśrednionego natężenia ruchu pochodzące z wcześniej wykonanych 
pomiarów). 

Systemy generacji IV, podobnie jak systemy generacji III +, prócz obliczeń wartości splitu i offsetów 
wyliczają również długości cykli, a czas trwania cyklu jest modyfikowany z częstotliwością z cyklu na 
cykl. 

Systemy generacji IV dopasowują długość cyklu o zmierzony parametr stopnia nasycenia, który 
odpowiada maksymalnemu możliwemu odpływowi pojazdów z kolejki na pasie ruchu w czasie 
sygnału zielonego. Wykorzystuje stosunek efektywnie wykorzystanego czasu światła zielonego do 
całkowitego dostępnego czasu światła zielonego dla każdej fazy ruchu. 

W systemach sterowania generacji IV zmiana/uaktualnienie programu sterowania następuje 
w interwałach czasowych co sekundę, a wstępne wartości parametrów sterujących dla następnego 
cyklu są wyliczane w trakcie poprzedniego cyklu i dynamicznie zmieniane w zależności od 
warunków ruchu. 

Systemy generacji IV podobnie jak systemy generacji III są w większości rozwiązaniami, w których 
sterowanie jest oparte na hierarchicznej strukturze. 

W systemach generacji IV, podobnie jak w systemach generacji III, III+, możliwe jest przydzielenie 
priorytetu pojazdom komunikacji publicznej. 

 

4.6  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji IV+ – w pełni akomodacyjny 
adaptacyjny system sterowania czasu rzeczywistego On-Line, w którym dynamicznie są tworzone 
lub optymalizowane programy sterowania ruchem w oparciu o dane pochodzące z zainstalowanych 
w sieci drogowej czujników z uwzględnieniem zmierzonych przez system danych historycznych. 

Wyliczenie wartości sterowania w pierwszej kolejności opiera się o dane pochodzące 
z zainstalowanych w sieci drogowej czujników z uwzględnieniem wyliczenia estymacji zachowania 
przyszłych potoków ruchu w oparciu o zmierzone dane w okresie przeszłym (tzw. bazy 
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historycznych danych uśrednionego natężenia ruchu pochodzące z wcześniej wykonanych 
pomiarów). 

Systemy generacji IV +, podobnie jak systemy generacji IV, prócz obliczeń wartości splitu i offsetów 
wyliczają również długości cykli, z częstotliwością z cyklu na cykl, przy czym system generacji IV + 
dokonuje zmian cyklu/ów, który jest zmienny w czasie i na obszarze oraz dokonuje częstych 
i małych optymalizacji faz poprzez wykorzystanie do obliczeń danych będących wynikiem 
optymalizacji z uwzględnieniem zmiennych wykorzystujących zachowania przyszłych potoków 
ruchu, poprzez wykorzystanie modelu ruchu (także z uwzględnieniem danych historycznych), 
system przewiduje opóźnienia i zatrzymania powstałe w wyniku działania różnych planów 
sterowania. 

Plan, który najlepiej redukuje opóźnienia i zatrzymania, jest wybierany i wprowadzany przez system 
centralny do działania na danym obszarze o hierarchicznej strukturze. 

W systemach sterowania generacji IV + zmiana/uaktualnienie programu sterowania następuje 
w interwałach czasowych co sekundę, a wstępne wartości parametrów sterujących dla następnego 
cyklu są wyliczane w trakcie poprzedniego cyklu i dynamicznie zmieniane w zależności od 
warunków ruchu. 

Systemy generacji IV + podobnie jak systemy generacji IV są w większości rozwiązaniami, w których 
sterowanie jest oparte na hierarchicznej strukturze. 

W systemach IV+, podobnie jak w systemach generacji III; III+ oraz IV, możliwe jest przydzielenie 
priorytetu pojazdom komunikacji publicznej. 

 

4.7  Systemy sterowania wykorzystujące strategie sterowania generacji V (rozwiązania innowacyjne – 
opis obrazuje minimalne wymagania wobec zaoferowanego systemu, przy czym wykonawca może 
w dowolny sposób poszerzyć funkcjonalność) – posiadający cechę w pełni adaptacyjnego systemu 
sterowania czasu rzeczywistego On-Line z funkcją sztucznej inteligencji, w którym tworzone lub 
optymalizowane są programy sterowania ruchem w oparciu o dane pochodzące z zainstalowanych 
w sieci drogowej czujników z uwzględnieniem detekcji klasyfikacji pojazdu oraz szeroko rozumianej 
wymiany danych pojazd infrastruktura (przykładowo: V2X) oraz z uwzględnieniem zmierzonych 
przez system danych historycznych. 

Systemy generacji V, podobnie jak systemy generacji IV i  IV+, prócz obliczeń wartości splitu 
i offsetów wyliczają również długości cykli, z częstotliwością z cyklu na cykl, przy czym system 
generacji V dokonuje częstych optymalizacji poprzez wykorzystanie do obliczeń danych będących 
wynikiem detekcji, videodetekcji ALPR, klasyfikacji pojazdu, wymiany danych pomiędzy 
infrastrukturą i pojazdem oraz optymalizacji sterowania z uwzględnieniem zmiennych 
wykorzystujących behawioralne zachowania pojazdów (zarejestrowane i przyporządkowane 
genetycznie do pojazdu w czasie przeszłym). 

Rozwiązanie generacji V zapewniać będzie pełną akomodacyjną koordynację on-line wszelkich 
arterii w mieście, jak również wykorzystywać będzie rozwiązania wymiany danych z kierowcami 
pojazdów i pojazdami, informowania kierowców, rozwiązanie dla uzyskania opisanego celu 
wykorzystuje zaawansowane algorytmy genetyczne oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji 
(samouczące się), w których obliczana jest suma wszystkich spodziewanych kierunków poruszania 
się oraz czasów oczekiwania na danym skrzyżowaniu dla wszystkich wykrytych w ruchu pojazdów 
(zakwalifikowanych w systemie [z genotypem] i niezakwalifikowanych [bez genotypu]), biorąc pod 
uwagę wszelkie możliwe alternatywy, które będą uwzględniać estymację drogi przejazdu dla 
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każdego pojazdu, uwzględniając długość czasu oczekiwania aż do dotarcia do miejsca docelowego, 
biorąc pod uwagę sygnał zielony i czerwony. 

Systemy generacji V wykorzystywać będą procesy uczenia się i sterowania oparte na dynamicznej 
rejestracji i analizie danych z urządzeń detekcyjno-komunikacyjnych zabudowanych w sieci 
drogowej jak i w pojazdach, wyniki są następnie poddawane testom zgodności i odpowiednio 
grupowane (przykładowo: na odpowiednie genotypy dla jednostkowych pojazdów). Na podstawie 
analizy, system generacji V dynamicznie tworzy makromodel ruchu drogowego, który stanowi 
przestrzenno-czasową reprezentację aktualnego i spodziewanego natężenia ruchu drogowego, 
w dalszej części system tworzy profile strumieni przy pomocy mezoskopowego modelu ruchu – 
strumienia dla wszystkich tras w sterowanej sieci drogowej w celu estymacji prognozowania 
wpływu poszczególnych alternatyw sterowania i poruszania się pojazdów dla następnego 
przyszłego przedziału czasowego. 

System generacji V w warunkach przesycenia lub nietypowego przeciążenia ruchu na podstawie 
otrzymanych i przeanalizowanych danych bieżących i historycznych wylicza dynamicznie (on-line – 
o jednosekundowej rozdzielczości czasowej) optymalne programy w czasie rzeczywistym, jak 
i również przyszłym, tworząc modele (deterministyczne i stochastyczne) strumieni ruchu dla 
każdego skrzyżowania z osobna, w których to minimalizowane są parametry dla danej 
hierarchicznej skrzyżowań – takie jak: czasy postoju, ilość zatrzymań i długość kolejek w powiązaniu 
z przydzielaniem priorytetu dla pojazdów komunikacji publicznej. 

 

5. Proponowane przez Oferentów rozwiązania powinny być przedstawione Zamawiającemu w formie opisu 
technicznego, w którym obligatoryjnie należy używać jednolitego nazewnictwa, które zostało wskazane 
w pkt. 2 niniejszego opracowania, ponadto każdy rozdział w opisie technicznym powinien: 

a) cechować się spójnością logiczną wykonaną w enumeratywnie uporządkowanej formie z odniesieniem do 
wymogu zapewniającego spójność tematyczną z wskazanym zakresem w pkt. 7.; 

b) w minimalnym stopniu zawierać opis w formie proponowanej koncepcji projektowej z obligatoryjnym 
wykonaniem schematycznych rysunków technicznych, w których zobrazowane będą zasady działania 
systemu, instalacji lub układu, lub podsystemu, techniczne rysunki schematyczne powinny obrazować 
relacje funkcjonalne i logiczne, 

c)  zawierać informację obejmującą formy i standardy wymiany danych z wskazaniem poziomu 
„elastyczności i otwartości” w kontekście przyszłej integracji innych produktów pochodzących od 
producentów trzecich oraz informację obejmującą poziom „elastyczności i otwartości” zaoferowanych 
przez Wykonawcę produktów w ramach zaproponowanego rozwiązania systemowego w zakresie 
licencyjnych lub gwarancyjnych ograniczeń nakładanych na użytkownika końcowego (Zamawiającego) lub 
podmioty trzecie działające na rzecz użytkownika końcowego (Zamawiającego); 

d)  zawierać informację techniczną wykonaną w formie tabeli, która składać się będzie z minimum 3 kolumn 
tematycznych: 

  nazwa wykorzystanego w opisie produktu (producent model/marka), 

  kluczowe parametry techniczne produktu z odniesieniem/przyporządkowaniem do konkretnego 
wymogu SIWZ (OPZ/PFU/SWT – lub modyfikacji w wyniku udzielonych odpowiedzi), 

  link do karty katalogowej/instrukcji obsługi producenta lub inna lokalizacja dokumentu (w celu 
umożliwienia potwierdzenia wskazanych parametrów technicznych zaoferowanego produktu). 
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6. W przypadku, jeżeli przedstawiona oferta techniczna nie będzie spełniała wymagań określonych w OPZ oraz 
PFU i SWT, Zamawiający odrzuci daną ofertę. 

7. Minimalny (wymagany) zakres – rozdziały opisu technicznego: 

 

I) Centrum Sterowania Ruchem (CSR) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę szczegółowo opisał rozwiązania aplikacyjne 
oraz sprzętowe dla proponowanych narzędzi informatycznych oraz sprzętowych, zgodnie 
z wymaganiami OPZ oraz PFU i SWT. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a do d oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) stanowiska robocze operatorów, 

b) system prezentacji informacji – ściana AV, 

c) zasilanie gwarantowane (bez konieczności uwzględnienia zakresu z pkt.5 lit. d), 

d) serwery, 

e) macierz dyskowa, 

f) System Backup-u danych. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

II) Aplikacja Integrująca podsystemy ITS 

Należy opisać funkcje operatorskie aplikacji centralnej integrującej wraz z konkretnymi przykładami 
graficznymi. Opis musi zawierać realizację danej funkcjonalności na przykładzie oferowanego 
oprogramowania. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a i c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) wyświetlanie danych na mapie GIS, 

b) wyszukiwania obiektów na mapie GIS, 

c) edytowania map cyfrowych, 

d) wyświetlania drzewa funkcji (menu rozwijalne dla obiektu), 

e) wizualizacja informacji o aktualnym stanie sygnalizacji (prezentacja stanów wszystkich 
sygnalizatorów na skrzyżowaniu), stanie ruchu, incydentach dla wybranego obszaru 
z zapewnieniem synchronizacji zakresu danych z aktualnie prezentowanym fragmentem mapy, 

f) otwartość systemu, czyli zaprojektowanie w taki sposób, aby można było w prosty sposób 
rozbudowywać go terytorialnie/geograficznie i funkcjonalnie. Interfejsy komunikacyjne muszą 
pozwalać na komunikację pomiędzy systemami w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych, 
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g) Wykonawca opisze sposób wymiany i dystrybucji danych na poziomie poszczególnych oferowanych 
modułów/elementów/podsystemów oferowanej aplikacji integrującej. Należy również 
zaprezentować w sposób graficzny zróżnicowane „zrzuty ekranu” dla przykładowych okien 
tematycznych obrazujące obszar miasta i aktywne elementy systemowe. Należy zobrazować 
w powiązaniu z przykładową mapą obszary skrzyżowań oraz parametry i lokalizację grup 
sygnalizacyjnych, detekcji ruchu, układy faz oraz tematyczne okna konfiguracyjne. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

III) System Sterowania Ruchem Drogowym – sposoby zarządzania w systemie 

Wykonawca opisze funkcje operatorskie oferowanego systemu sterowania ruchem na konkretnych 
przykładach (wraz z załączonymi zrzutami ekranu z przykładowej lokalizacji). Opis musi zawierać 
realizację danej funkcjonalności na przykładzie oferowanego oprogramowania wraz z prezentacją 
graficzną – zrzuty ekranów ilustrujące kluczowe funkcje i czynności opisane w poniższych podpunktach. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt.5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) sposób zarządzania użytkownikami systemu (tworzenie użytkowników, grupy użytkowników oraz 
przydzielanie im odpowiednich uprawnień w systemie), 

b) sposób zarządzania skrzyżowaniem (zmiana programu, przełączenie w tryb żółty migający, 
wyłączenie skrzyżowania, wyświetlanie on-line informacji o aktualnym programie sygnalizacji, 
wybór trybu pracy sygnalizacji – podstawowy, awaryjny, skoordynowany, izolowany), 

c) sposób zarządzania grupą skrzyżowań (zmiana programu, tworzenie harmonogramu załączenia 
programów), 

d) sposób zarządzania punktami pomiarowymi i detektorami, 

e) sposób zarządzania planami akcji/scenariuszy (tworzenie nowych planów akcji, sprawdzanie, 
testowanie, symulacja), wykorzystanie danych z różnych podsystemów w celu zarządzania ruchem 
poprzez sygnalizację, sposób odtwarzania i wykorzystania wcześniej zarejestrowanych planów, 
sposób administrowania scenariuszami i planami zarządzania strategicznego, 

f) sterownik sygnalizacji świetlnej (wymagane uzupełnienie opisu z uwzględnieniem zakresu zgodnie 
z wymogiem wskazanym pkt.5 lit. d), 

g) oprogramowanie do mikrosymulacji (wymagane uzupełnienie opisu z uwzględnieniem zakresu 
zgodnie z wymogiem wskazanym pkt. 5 lit. d), 

h) wykorzystanie urządzeń, które są w posiadaniu Zamawiającego – tzw. elastyczność i otwartość 
proponowanego systemu w kontekście integrowania urządzeń pochodzących od różnych 
producentów. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 
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Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

IV) System Sterowania Ruchem Drogowym - metody sterowania realizowanego przez system 

Wykonawca opisze funkcje operatorskie systemu i metody sterowania ruchem na konkretnych 
przykładach (wraz z załączonymi zrzutami ekranu z przykładowej lokalizacji). Opis musi zawierać 
realizację danej funkcjonalności na przykładzie oferowanego oprogramowania wraz z prezentacją 
graficzną – zrzuty ekranów ilustrujące funkcje i czynności opisane w poniższych podpunktach. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt 5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) metodę automatycznego obliczania zmiennych sterujących sygnałów zezwalających dla decyzyjnych 
grup sygnalizacyjnych / faz ruchu. Należy opisać szczegółowo kolejne kroki algorytmu i sposób 
obliczania poszczególnych zmiennych sterujących w opisie wykorzystując „matematyczne modele 
zasady działania”  - to jest użycie języka matematyki do opisania działania systemu sterowania 
w celu wskazania poziomu systemu, w szczególności jego unikalnych cech sterowania, przyjętych 
strategii sterownia (np. sterowanie adaptacyjne) i oczekiwanego wpływu na potoki ruchu, 

b) sposób programowania i kalibracji metody sterowania. Należy opisać, jakie dane oraz w jaki sposób 
są definiowane w systemie. Należy opisać cały proces kalibracji metody sterowania z podaniem 
sposobu oceny, 

c) metodę automatycznego obliczenia wiązki koordynacyjnej pomiędzy zdefiniowanymi 
skrzyżowaniami. Należy opisać cały proces obliczenia wiązki koordynacyjnej, 

d) sposób i czas reakcji systemu na wykrycie zmiennych warunków ruchu, np. przeciążenia sieci, 

e) sposób wykorzystywania danych z detektorów wraz z oceną wiarygodności zbieranych danych 
pomiarowych, 

f) sposób sterowania w oferowanym systemie (na poziomie centralnym i lokalnym) w przypadku 
awarii poszczególnych elementów systemu, systemu komunikacji i detekcji ruchu na skrzyżowaniu, 
jak i detektorów systemowych. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

V) System Informacji Parkingowej 

Wykonawca opisze funkcje systemu i metody detekcji wolnych miejsc parkingowych z uwzględnieniem 
pracy w różnych warunkach pogodowych. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) architekturę systemu, 
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b) sposób i zakres rejestrowanych informacji o np. alarmach, sabotażach, utracie sygnału wizyjnego 
i odzyskaniu po utracie, odzyskaniu zasilania, uszkodzeniu ważnej funkcji systemu, resecie 
urządzenia, zatrzymaniu urządzenia, fakcie eksportu danych z identyfikacją źródła, logowaniu 
i wylogowaniu użytkownika itp., 

c) sposób integracji z aplikacją centralną, 

d) elementy systemu przewidziane do zainstalowania w poszczególnych lokalizacjach (wymagane 
uzupełnienie opisu z uwzględnieniem zakresu z pkt. 5 lit. d). 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

VI) System udzielania priorytetu dla pojazdów komunikacji publicznej 

Z uwagi na konieczność integracji z rozwiązaniami wdrożonymi w oparciu o systemy KZK GOP (np. 
ŚKUP / SDIP) lub jego następców prawnych, Wykonawca przedstawi w opisie proponowany sposób 
integracji. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt.5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe:  

a) sposób integracji systemu sterowania z rozwiązaniami wdrożonymi w oparciu o systemy KZK GOP 
(np. ŚKUP / SDIP) lub jego następców prawnych, 

b) opis funkcjonalny i schemat blokowy realizacji priorytetu, 

c) opis funkcjonalny proponowanych metod transmisji danych i proponowanej architektury systemu 
wraz z opisem możliwych metod zabezpieczenia danych, 

d) opis oprogramowania niezbędnego dla realizacji priorytetu wraz z opisem powiązań pomiędzy 
wszystkimi elementami niezbędnymi do realizacji priorytetu, 

e) opis przekazywania informacji oraz realizacji funkcji priorytetu w ramach systemu sterowania 
ruchem. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

VII) System Monitoringu Wizyjnego CCTV 

Wykonawca opisze funkcje oferowanego podsystemu monitoringu wizyjnego i rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych z wykorzystaniem kamer ANPR oraz opisze propozycję przekazywania transmisji video 
do jednostek zewnętrznych (minimalnie do systemu KISMiA). 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 



Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.271.1.112.2018 

 

Opis techniczny – wytyczne 

 
 

 

Strona 13 z 14 
 

a) architekturę podsystemu, ze wskazaniem na jego modułowość i warstwy funkcjonalne, 

b) sposób rejestracji materiału i ewentualnej integracji kamer ANPR w celu wykorzystania urządzeń do 
innych zastosowań (np. uruchomienie automatycznego systemu opłat za wjazd do stref „czystego 
transportu” – zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych), 

c) parametry techniczne kamer CCTV i ANPR (wymagane uzupełnienie opisu z uwzględnieniem 
zakresu z pkt.5 lit. d). 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

VIII) Podsystem informowania kierowców o warunkach ruchu i zalecanych trasach alternatywnych 
(z wykorzystaniem znaków zmiennej treści VMS) 

Wykonawca opisze założenia dla proponowanego podsystemu informowania kierowców o warunkach 
ruchu i zalecanych trasach alternatywnych. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 

a) sposób integracji podsystemu z SZR, a w szczególności sposób analizy i przetwarzania danych 
pochodzących z czujników zainstalowanych na skrzyżowaniach, 

b) sposób wprowadzania informacji o bieżącej sytuacji drogowej (informacje o zdarzeniach, zatorach 
i robotach drogowych oraz szacowanych czasach przejazdu i proponowaniu tras alternatywnych), 
w tym sposób i wprowadzanie zdarzeń na portal internetowy (edytor treści umożliwiający 
definiowanie zdarzeń i wizualizację treści), 

c) sposób wyboru tablic VMS (zgodnie z przyporządkowaniem geograficznym) z możliwością 
manualnego definiowania wybranego przez operatora komunikatu z wprowadzeniem daty i godziny 
(kalendarz prognozowanych zdarzeń), 

d) przykładową formę prezentacji/wizualizacji wyświetlanej informacji na tablicach VMS, 

e) tablicę VMS (wymagane uzupełnienie opisu z uwzględnieniem zakresu z pkt.5 lit. d). 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

IX) System Transmisji Danych (podsystem łączności) 

Wykonawca opisze założenia dla proponowanego systemu transmisji danych. 

Opis musi zawierać wymagania wskazane w pkt. 5 lit. a do c oraz w minimalnym stopniu należy opisać 
poniżej wskazane składowe: 
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a) koncepcja architektury systemu – w tym topologia sieci IT, 

b) urządzenia transmisji danych przewidziane do wykorzystania (wymagane uzupełnienie opisu 
z uwzględnieniem zakresu z pkt. 5 lit. d), 

c) oprogramowanie zarządzające siecią – sposób i zakres zdalnej rekonfiguracji urządzeń, 
realizowanych funkcji QoS, zapewnienia redundancji transmisji danych, proponowanych metod 
bezpieczeństwa transmisji danych (przykładowo: blokada nieautoryzowanego wpięcia innego 
urządzenia sieciowego do systemu – metody ACL, MAC-ACL itp.), informacje o przechowywaniu 
plików konfiguracyjnych i odtworzeniu stanu konfiguracji urządzenia, 

d) sposób realizacji zarządzaniem zasobami (oprogramowanie do paszportyzacji), podstawowe 
funkcje. 

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, Szczegółowych Warunków 
Technicznych. 

Klauzula: W przypadku, gdy ani w OPZ, ani w PFU, ani w SWT Zamawiający nie wskazał oczekiwanych 
minimalnych wymagań technicznych, Wykonawca powinien zaproponować rozwiązania własne. 

 

8. Zamawiający wymaga, aby każdy z Oferentów przygotował OPIS TECHNICZNY, posiłkując się powyższymi 
wymaganiami w następujący sposób: 

a) Poszczególne rozdziały wymienione powyżej będą niezbędną i integralną częścią OPISU 
TECHNICZNEGO. Jeśli Wykonawca nie złoży opisu technicznego w wymaganej formie, Zamawiający 
uzna ofertę za niekompletną – oferta Wykonawcy będzie uznana za odrzuconą. 

b) Wymagania/elementy oznaczone literą w każdym rozdziale od I do IX będą stanowiły podrozdziały 
każdego z rozdziałów. 

c) Wykonawca odpowiada za rzetelność danych zawartych w kartach katalogowych, które zgodnie 
z polskim prawem i procedurą postępowania są formą dokumentu. Karty katalogowe nie mogą 
zawierać klauzuli „Przedstawione dane lub parametry techniczne mogą ulec zmianie”. 

d) Rozwiązania zawarte w opisie technicznym przedłożonym przez Wykonawcę, będą stanowić podstawę 
do wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany będą wymagały 
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji projektu będzie mieć obowiązek 
stosowania urządzeń, które będą odzwierciedlać co najmniej tożsamy poziom techniczny, który był 
zaproponowany w ofercie. W przypadku wycofania danego produktu z produkcji (end of life), 
Zamawiający dopuści zmianę produktu na produkt o tożsamych lub wyższych parametrach niż 
oferowany pierwotnie przez Wykonawcę. 

9. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości Opisu 
technicznego przy udziale osób występujących w charakterze branżowego doradcy / eksperta / biegłego / 
konsultanta. 


