
 
 

 
 

 

Ocena Zaproponowanego Systemu 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

1 I) dot. Centrum Sterowania Ruchem (CSR): j.n. 

1.1 

 
Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).   

0 

 
 
 

1,0 pkt 
 
 
 

1.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 

0 1,5 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

1.3 

Zaoferowanie  przez wykonawcę rozwiązania redundantnego, 
składającego się z dostawy i uruchomienia dodatkowego sprzętu 
serwerowego (serwery, macierze, przełączniki corowe) wraz z 
potencjalną infrastrukturą  zasilającą i wentylacyjną ( ul Francuska 70), 
zapewniającego bezprzewodowe działanie systemu informatycznego w 
przypadku awarii jednego z węzłów (Młyńska lub Francuska). 
Zamawiający zapewni łącze pomiędzy serwerowniami poprzez 
udostępnienie 4 włókien światłowodowych.  

0 20 pkt. 

2 II) dot. Aplikacji Integrującej podsystemy ITS: j.n. 

2.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).   

0 1,0 pkt. 

2.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  

0 1,5 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania 

 

3 
III) dot. Systemu Sterowania Ruchem Drogowym – sposoby 

zarządzania w systemie: 
j.n. 

3.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).  

0 1,0 pkt. 

3.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  

0 1,5 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

4 
IV) dot. Systemu Sterowania Ruchem Drogowym – metod 

sterowania realizowanego przez system: 
j.n. 

4.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).   

0 1,0 pkt. 

4.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 

0 1,5 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

4.3 
Oferta obejmuje sterowanie, które zakwalifikowano do Systemów sterowania 
wykorzystujących strategie sterowania generacji minimum III +. 

0 20 pkt 

4.4 

Wykonawca zaoferował rozwiązanie cechuje się właściwością systemu 
zbierającego dane o ruchu z wykorzystaniem detektorów, z możliwością 
wypełniania luk brakujących danych w razie potrzeby, generującego mapę ruchu 
na sieci drogowo-ulicznej, tworzącego archiwa danych pomiarowych 
z możliwością udostępniania danych i uzyskania bazy danych oraz 
prognozującego przyszłe obciążenie ruchem z wyznaczaniem również w razie 
potrzeby niedostępnych danych o ruchu ulicznym. 

0 5 pkt 

5 V) dot. Systemu Informacji Parkingowej: j.n. 

5.1 

 Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).  

0 1,0 pkt. 

5.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 

0 1,5 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

5.3 

Zaproponowane rozwiązanie będzie cechować się dynamicznym odświeżaniem 
informacji (wszystkie dane odświeżane będą w urządzeniach informacyjnych – 
tablice/smartfony/aplikacje w okresie krótszym niż 30 sekund) oraz będzie 
adaptacyjnie nawigować kierowców na wolne miejsca parkingowe z 
wykorzystaniem tablic informacyjnych i innych środków komunikacji 
elektronicznej (min. smartfonów pracujących z systemami operacyjnymi Android 
i iOS) 

0  2,5 pkt. 

5.4 

Zaproponowany system parkingowy będzie rozwiązaniem hybrydowym 
(umożliwiającym detekcję wolnych miejsc parkingowych) z wykorzystaniem:  
a) bezprzewodowych sensorów parkowania,  
b) systemu wideo monitoringu,  
c) z wykorzystaniem danych pochodzących od producentów trzecich [w tym 

danych o wolnych miejscach parkingowych pochodzących z miejskich 
parkingów w sytuacji ich istnienia]); 

0 7,5 pkt. 

5.5 
System umożliwiać będzie użytkownikom dokonanie mobilnej płatności w strefie 
płatnego parkowania w mieście Katowice 

0 7,5 pkt. 

6 
VI) dot. Systemu udzielania priorytetu dla pojazdów 

komunikacji publicznej: 
j.n. 

6.1 

 Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego. 

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 

0 1,0 pkt. 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).  

6.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy. 

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

0 1,5 pkt 

7 VII) dot. Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV: j.n. 

7.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 

a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).  

0 1,0 pkt 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

  

7.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

0 1,5 pkt 

7.3 

Rozwiązanie będzie cechowało się minimum zdwojoną ilością kamer ANPR oraz w 

opisie technicznym Wykonawca wskaże koncepcję opisującą sposób 

wykorzystania urządzeń do innych zastosowań (minimum uruchomienie 

automatycznego systemu opłat za wjazd do stref „czystego transportu” – zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych)  

0 10,0 pkt. 

8 
VIII) dot. Podsystemu informowania kierowców o warunkach 

ruchu i zalecanych trasach alternatywnych (z wykorzystaniem 
znaków zmiennej treści VMS): 

j.n. 

8.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 

zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych i/lub 
certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 

0 1,0 pkt. 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które odbywać się będą 
wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone będą wyłącznie w języku 
obcym lub materiały szkoleniowe będą dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub dostęp 
do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia technicznego  ( 
ang. technical suport).  

8.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 
a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. technical 

suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego produkt zostanie 
zabudowany w ramach zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, 
przykładowo z obowiązkiem wniesienia dodatkowych opłat związanych z 
rejestracją lub inną czynnością formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji lub 
zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji technicznej, która z 
uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do realizacji nowych działań 
(zamierzeń inwestycyjnych) związanych z integracją nowych lub zamiennych 
produktów oferowanych  przez podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi 
pogwarancyjnej  lub powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym 
poziomie technicznym; 

c)  konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez podmiot trzeci  
specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta zaproponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do której producent 
zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika końcowego 
umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z podmiotami, które 
posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację określonego producenta 
lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia producentów  którego 
produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny zostanie 
zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania. 

0 1,5 pkt 

9 IX) dot. Systemu Transmisji Danych (podsystem łączności): j.n. 

9.1 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 

a) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  specjalistycznych 
i/lub certyfikowanych szkoleń personelu  ludzkiego.  

b)  konieczności przeprowadzenia u Wykonawcy systemu lub u 
producenta zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania -  
specjalistycznych certyfikowanych szkoleń personelu ludzkiego, które 
odbywać się będą wyłącznie poza granicami polski lub prowadzone 

0 1,0 pkt. 



 
 

 
 

Lp. 

Punktacja  dodatkowa -  Zamawiający przyzna dodatkowe punkty  
dla zaproponowanego systemu za ofertę obejmującą niżej 
wymienione elementy, co będzie wykazane we właściwych 

rozdziałach opisu technicznego:  

Punktacja 

Brak 
zaoferowania 
rozwiązania 

Zostanie przyznana jeśli 
spełnione będą łącznie 
wszystkie wymienione 
warunki  w wierszu 

będą wyłącznie w języku obcym lub materiały szkoleniowe będą 
dostępne jedynie w języku obcym.   

c) ograniczenia ilości szkoleń (rzadziej niż 2 razy w roku) oraz konieczności 
odprowadzania opłat  za:  przeprowadzone szkolenia lub dostęp do 
materiałów szkoleniowych lub dostęp do platformy szkoleniowej lub 
dostęp do innych materiałów technicznych lub dostęp do wsparcia 
technicznego  ( ang. technical suport).  

  

9.2 

Zaproponowanie sytemu, który dodatkowo poza warunkami  opisanymi  w 
dokumentach przetargowych  (wzór umowy ,  PFU) będzie w pełni elastyczny i 
otwarty w kwestii integrowania urządzeń i rozwiązań softwarowych 
pochodzących od producentów trzecich, tzn nie wystąpi żadna z okoliczności jn: 

a) Pośredniego ograniczenia dostępu do wsparcia technicznego  ( ang. 
technical suport) Wykonawcy lub określonego producenta którego 
produkt zostanie zabudowany w ramach zaproponowanego przez 
Wykonawcę rozwiązania, przykładowo z obowiązkiem wniesienia 
dodatkowych opłat związanych z rejestracją lub inną czynnością 
formalną.  

b) konieczności zakupu od Wykonawcy systemu lub producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania, lub innej organizacji 
lub zrzeszenia producentów  -  specjalistycznej dokumentacji 
technicznej, która z uwagi na specyfikę produktu będzie konieczna do 
realizacji nowych działań (zamierzeń inwestycyjnych) związanych z 
integracją nowych lub zamiennych produktów oferowanych  przez 
podmiot trzeci lub w celu zapewnienia obsługi pogwarancyjnej  lub 
powiązania (integracji) nowych produktów na dowolnym poziomie 
technicznym; 

c) konieczności odprowadzania dodatkowych opłat za  udostępnienie 
protokołów komunikacyjnych lub konieczność uzyskania przez 
podmiot trzeci  specjalistycznej certyfikacji udzielanej przez producenta 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania (lub organizację) do 
której producent zaproponowanego rozwiązania przynależy.  

d) konieczności zawierania przez Zamawiającego lub użytkownika 
końcowego umów na obsługę gwarancyjną systemu jedynie z 
podmiotami, które posiadają akredytację Wykonawcy lub akredytację 
określonego producenta lub akredytację innej organizacji lub zrzeszenia 
producentów  którego produkt/rozwiązanie/ protokół komunikacyjny 
zostanie zabudowany/uruchomiony/ wykorzystany w ramach 
zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 

0 1,5 pkt 

9.3 
Rozwiązanie będzie cechować się podłączeniem wszystkich szaf sterowania 
sygnalizacją świetlą, tablic VMS, systemu detekcji wolnych miejsc parkingowych i 
tablic informacji parkingowej wykorzystując łącze światłowodowe.  

0  2,5 pkt. 

9.4 
W zakresie łączy światłowodowych zaoferowane rozwiązanie oparte będzie w 
całości na topologii pierścienia 

0 2,5 pkt. 

 

Pozostawienie pustego miejsca w formularzu pozacenowych kryteriów oceny ofert w miejscu 

przeznaczonym na wskazanie, czy zaoferowany system posiada ww. elementy, spowoduje przyznanie 

0 punktów za ten element w kryterium oceny ofert „Ocena zaproponowanego systemu”. 



 
 

 
 

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium  zostanie przemnożona przez wagę tego kryterium tj 20% 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium:  

- maksymalnie 100 punktów,( tj 100 pkt x 20% = 20 pkt)  

-  minimalnie 0 punktów. 

Przyznanie 0 punktów nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 

Uwaga 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości Opisu 

technicznego przy udziale osób występujących w charakterze branżowego 

doradcy/eksperta/biegłego/konsultanta. 

 


