Wałbrzych, dnia 05.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCÓW
W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa
i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową”, jakie wpłynęły od Wykonawcy, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zapytanie nr 1:
W związku z prowadzonym ogłoszeniem w trybie regulaminu przedsiębiorstwa- Dostawa
i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową: Proszę o informację, czy złącznik nr 2 –
oświadczenia , oferent może przygotować sam, czy będziecie Państwo oczekiwali złożenia oferty
wraz z oświadczeniem zgodnym z Waszym wzorem. Do siwz – złącznik ten nie został dołączony.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępnia treść załącznika nr 2 do SWZ i umieszcza go na stronie internetowej
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Zapytanie nr 2:
1) Prosimy o udostępnienie możliwości połączenia się zdalnie z komputerem Zamawiającego
w celu dokonania wizji obecnych systemów i baz danych, co umożliwi oszacowanie niezbędnego
nakładu pracy na realizację zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na połączenie zdalne z komputerem w celu dokonania wizji
obecnych systemów i baz danych. W celu oszacowania niezbędnego nakładu prac zaleca się
kontakt z dostawcami systemów dziedzinowych (Zamawiający podał nazwy firm
w załączniku nr 1 do wzoru umowy).
2) W związku z powyższym prosimy o przesłanie stosownej umowy o zachowaniu poufności w celu
jej podpisania w sposób elektroniczny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada i nie będzie opracowywał umowy o zachowaniu poufności.
3)W związku z możliwością oszacowania nakładu pracy na realizację zamówienia dopiero po
dokonaniu wizji obecnych systemów i baz danych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert
przynajmniej na 15.07.2021r., jednakże nie wcześniej niż 5 dni roboczych od udostępnienia nam
możliwości dokonania wizji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wprowadza zmianę do rodz. XII ust. 1-2 SWZ. Oferty należy złożyć w terminie do
dnia 30.07.2021 r. do godz. 900 (Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 1000) w
sposób określony w SWZ.
PODSTAWA PRAWNA: §13 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018 z dnia
12.02.2018 r. „Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.
Zapytanie nr 3:
W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Dostawa i wdrożenie systemu
do zarządzania siecią wodociągową”, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień.
1. Odnosząc się do oświadczenia Zamawiającego, że jest właścicielem danych pomiarowych,
jednak pozyskanie dostępu do baz danych i struktury bazodanowej systemów trzecich (SCADA.
PMAC, BILLING itp.) przewiduje się po stronie Wykonawcy. W tym celu przewiduje się bezpośredni
kontakt Wykonawcy z dostawcami systemów trzecich. W przypadku jakichkolwiek trudności
z pozyskaniem danych/widoków baz danych, API, etc. Zamawiający zobowiązuje się do wsparcia
Wykonawcy w realizacji w/w obowiązku. Wykonawca we własnym zakresie ustali z dostawcami
systemów format oczekiwanych danych i metodę ich synchronizacji. Wykonawca ustali
z dostawcami systemów przy udziale Zamawiającego częstotliwość generowania danych
(synchronizacji) i właściwe ich pozycjonowanie i przetwarzanie, etc. … Wykonawca nie ma
podejmować żadnych działań po stronie istniejących systemów IT, a jedynie podjąć współpracę
z Firmami odpowiedzialnymi za ww. systemy dziedzinowe w celu zapewnienia integracji
i wymiany/wykorzystania danych z systemów dziedzinowych.
Czy niezbędne prace (np. przygotowanie widoków baz danych) wykonywane przez „dostawców
systemów trzecich” będą realizowane w ramach aktualnych umów tych podmiotów
z Zamawiającym? Jeśli nie, to prosimy o podanie kosztów, które Wykonawca musi uwzględnić
w swojej kalkulacji, aby zapewnić finansowanie prac do wykonania przez dostawców systemów
trzecich.
Odpowiedź Zamawiającego:
Prace wykonywane przez „dostawców systemów trzecich” nie będą realizowane w ramach
aktualnych umów tych podmiotów z Zamawiającym. Ewentualne koszty jakie Wykonawca musi
uwzględnić w swojej kalkulacji należy ustalić w szczególności pozyskując odpowiednie informacje
od dostawców systemów dziedzinowych.
2. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dostarczony system powinien „Wizualizować na mapie
punkty poboru o niestandardowej charakterystyce (odbiorcy hurtowi) oraz umożliwić
uwzględnienie wpływu przepływów w tych punktach na monitoring przepływów strefowych.” Wg
opisu Zamawiającego dane z wodomierzy odbiorców są odczytywane co 1 lub 2 miesiące. Czy
zawierają one rejestrację stanu wodomierzy co godzinę (charakterystyka dobowa) tak, by można
było wskazać odbiorców o niestandardowej charakterystyce? Jeśli nie, to jakiego kryterium należy
użyć by wskazać odbiorców niestandardowych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Odczyt co 1 lub 2 miesiące odnosi się wyłącznie do odbiorców standardowych.
3.Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących danych o sieci:
a. Jakiej długości jest sieci wodociągowa? Prosimy o rozbicie tej wartości na typy obiektów
(magistrale, rozdzielcze, przyłącza).
Odpowiedź Zamawiającego:
Długość czynnej sieci magistralnej – około 230 km
Długość czynnej sieci rozdzielczej – około 510 km
Wrysowanie przyłączy nie jest elementem przetargu.
b. Ile jest stref DMA, punktów pomiarowych, urządzeń do stałej lub długookresowej kontroli
akustycznej sieci wodociągowej?

Odpowiedź Zamawiającego:
Utworzonych stref DMA jest 65 i planowane jest otworzenie następnych w oparciu o nowo
instalowane punkty pomiarowe. Pozostałe informacja zawarte są w załączniku nr 3 do wzoru
umowy.
c. Czy Zamawiający posiada podkłady w formie cyfrowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada podkładów w formie cyfrowej.
d. Czy skany z naniesioną siecią są skalibrowane? Jak tak, to w jakim układzie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Skany z naniesioną siecią nie są skaliborwane.
4. W związku z podaną w dokumentacji przetargowej informacją, że Zamawiający nie dysponuje
systemem geoinformatycznym typu GIS i system ten nie jest przedmiotem niniejszego
zamówienia, prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza wykorzystywać
wprowadzone dane geoinformatyczne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dane geoinformatyczne służyć będą do wizualizacji danych w systemie na stworzonej mapie przez
Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisów w zakresie zapewnienia „integracji
z systemem GIS w przypadku, gdy Zamawiający zaplanuje dostawę i wdrożenie takiego systemu
w przyszłości”. Zgodnie z podaną w dokumentacji przetargowej informacją realizacja zadania
(dostawa i wdrożenie GIS) odbywać się będzie w przyszłości w oparciu o odrębną umowę
i ustalenia.
Prosimy o jednoznaczne określenie, że wykonanie integracji z systemem GIS także będzie
realizowane w oparciu o odrębną umowę i ustalenia, również w zakresie wynagrodzenia.
W obecnym momencie Wykonawca nie ma możliwości rzetelnie wycenić kosztów takiej integracji
ze względu na brak szczegółowych informacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonanie integracji z systemem GIS będzie realizowane w oparciu o odrębną umowę i ustalenia
również w zakresie wynagrodzenia.
6. Dotyczy terminu wykonania Etapów – prosimy o potwierdzenie, że terminy realizacji kolejnych
etapów liczone są od zakończenia wcześniejszego etapu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Terminy realizacji kolejnych etapów liczone będą od zakończenia wcześniejszego etapu.
7. Dotyczy Umowy paragraf 1 ust. 11-14
Zaproponowane obecnie zapisy dotyczące udzielenia licencji na 12 miesięcy, a następnie
wyrażenie przez Wykonawcę zgody na dalsze bezpłatne użytkowanie systemu, tworzą sytuację,
w której Zamawiający chcąc przedłużyć licencję na kolejny okres naraża się na zarzut
niegospodarności (nie jest zasadne wykupywanie licencji, jeśli zapisy umowy zapewniają
Zamawiającemu prawo do bezpłatnego użytkowania), a co za tym idzie pozbawiają Wykonawcę
uzyskania należnego mu wynagrodzenia za udzielenie licencji w kolejnych okresach użytkowania
systemu przez Zamawiającego.

Tym samym uzyskujemy sytuację, w której Wykonawca albo jest zmuszony w ramach licencji na
12 miesięcy policzyć koszt licencji bezterminowej, albo zostaje pozbawiony możliwości uzyskania
należnego mu wynagrodzenia za udzielenie licencji na system w kolejnych okresach jej
użytkowania. Sytuacja taka dodatkowo komplikuje możliwość rzetelnego porównania ofert.
Zwracamy również uwagę, że nie ma możliwości spełnienia tych wymogów licencyjnych w
stosunku do oprogramowania firm trzecich.
Wykonawca zwraca się o usunięcie obecnej treści ustępów 11-14 paragrafu 1 i zastąpienie ich
zapisami, które jednoznacznie określają wynagrodzenie dla Wykonawcy za udostępnienie
systemu.
Standardowo w takich sytuacjach stosowane są dwa warianty:
a) Licencja bezterminowa – jedna opłata bez konieczności ponoszenia kolejnych opłat
licencyjnych;
b) Licencja terminowa – po zakończeniu okresu, na który została udzielona licencja, Zamawiający
traci prawo do korzystania z oprogramowania.
Zastosowanie jednoznacznych wymogów w stosunku do rodzaju udzielanej licencji oraz sposobu
odpłatności za nią pozwoli Zamawiającemu uzyskać porównywalne oferty, które pozwolą mu
dokonać rzetelnego wyboru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.
8. Dotyczy Umowy paragraf 1 ust. 11
Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących modelu licencyjnego wskazanego przez
Zamawiającego w ustępie 11. Prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych:
„(…)Model licencyjny uzależniony jest od ilości punktów pomiarowych i nie jest uzależniony od
ilości użytkowników końcowych.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.
9. Dotyczy Umowy paragraf 5
Wykonawca zwraca się o obniżenie wysokości naliczanych kar do poziomu 0,05% ceny brutto za
dostawę i wdrożenie systemu określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.
Zapytanie nr 4:
W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Dostawa i wdrożenie
systemu do zarządzania siecią wodociągową”, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień.
1. Czy Zamawiający preferuje dostawę serwerów do montażu w szafie serwerowej czy serwerów
wolnostojących? Czy mają to być serwery typu :
 Tower - Standalone (wolnostojące) z zestawem dysków niezbędnych do samodzielnego
pełnienia powierzonych im ról – (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny, itd.)
 Serwery typu RAC do montażu w szafach serwerowych z zestawem dysków niezbędnych
do samodzielnego pełnienia powierzonych im ról – (np. serwer bazodanowy,
aplikacyjny, itd.)
 Serwery typu RAC plus współdzielona macierz dyskowa
 Serwery typu BLADE – stosowane jako platforma środowisk wirtualnych?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający preferuje Serwery typu RACK do montażu w szafach serwerowych z zestawem
dysków niezbędnych do samodzielnego pełnienia powierzonych im ról (np. serwer bazodanowy,
aplikacyjny itd.).
2. Czy Zamawiający preferuje osadzenie serwerów oferowanego systemu na maszynach
fizycznych wyposażonych w system operacyjny, czy też w środowisku wirtualnym typu VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający preferuje osadzenie serwerów oferowanego systemu na maszynach fizycznych
wyposażonych w system operacyjny.
3. Jaka jest przewidywana wielkość danych w systemie (szczególnie dane podkładowe,
wektorowe, dokumenty)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca zapewnia platformę sprzętową niezbędną do prawidłowego działania systemu oraz
zapewnia spełnienie wymagań określonych w punkcie 8 załącznika nr 1 do umowy „Wymagania
w zakresie platformy sprzętowej”.
4. Jaka jest przewidywana liczba użytkowników pracujących jednocześnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje minimum 30 użytkowników pracujących jednocześnie.

