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Protokół z dialogu technicznego pn. „RMS – System zarządzania przychodami” 

 

Cel protokołu 

Protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że podmioty, które będą uczestniczyć  

w ewentualnym postępowaniu zakupowym lub konkursie, będą dysponować tą samą wiedzą co podmioty 

uczestniczące w dialogu technicznym, co stanowi realizację art. 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom uczestniczącym  

w dialogu oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców a które wpływają na kształt 

planowanego zamówienia. 

  

Lista podmiotów uczestniczących w dialogu 

1. BI Insight S. A. w Warszawie 

2. Krystian Dylewski - architekt AI 

3. Whiteaster Sp. z o.o. w Katowicach 

4. Stermedia Sp. z o.o. we Wrocławiu 

5. Veturai Sp. z o.o. w Józefowie 

6. SAS Institute Polska w Warszawie 

7. Transition Technologies S.A w warszawie 

8. QuantUp Artur Suchwałko we Wrocławiu 

 

Wykaz informacji przekazanych uczestnikom dialogu 

1. Zasady programu GovTech oraz kolejne działania i terminy ich realizacji na podstawie materiałów 

przekazanych przez GovTech 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców 

 

Podsumowanie wpływu dialogu technicznego na planowane postępowanie 

 

W zakresie opisu przedmiotu konkursu pozyskane zostały informacje: 

Nie pozyskano informacji mających wpływ na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. 
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W zakresie oczekiwanych funkcjonalności systemu pozyskane zostały informacje: 

Nie pozyskano informacji rozszerzających funkcjonalność systemu. 

 

W zakresie sposobu wyboru wykonawców pozyskane zostały informacje: 

W trakcie dialogu technicznego pojawiła się propozycja aby w I etapie oceniać nie tylko koncepcję 

rozwiązania, ale także jakość prognozy tworzonej przez system oferenta.  Prognoza miałaby bazować  

na  rzeczywistych danych historycznych za okres 2 lat. Ocenie podlegałaby prognoza na przyszłe okresy 

przez porównanie jej z rzeczywistą sprzedażą przewoźnika. 

Uwzględnienie tej propozycji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody przewoźnika na udostępnienie 

danych historycznych w momencie ogłoszenia konkursu.  

  

W zakresie danych udostępnianych na potrzeby procesu wyboru najlepszego wykonawcy pozyskane 

zostały informacje: 

Niektóre z podmiotów biorących udział w dialogu zwracały uwagę na konieczność dostarczenia przez 

zamawiającego danych, które miałyby być analizowane z możliwie długiego okresu (np. 2 lata). 

 

W zakresie estymowanego czasu wdrożenia pozyskane zostały informacje: 

Niektóre z podmiotów biorących udział w dialogu sugerowały, że przewidywany czas realizacji  projektu  

projektu GovTech może nie pozwolić na  zrealizowanie przedmiotu konkursu w całości i sugerowały 

rozważenie podzielenia prac na fazy i zrealizowanie w ramach zadania tylko jednej z nich, niemniej jednak 

zamawiający nie zdecydował o zmianie w tym zakresie. 

 

W zakresie estymowanego kosztu wykonania zakresu omawianego w Opisie Przedmiotu Dialogu 

Zamawiający doprecyzował: 

Niektóre z podmiotów biorących udział w dialogu sugerowały, że budżet w ramach projektu GovTech 

może okazać się niewystarczający do zrealizowania przedmiotu konkursu w całości i sugerowały 

rozważenie podzielenia prac na fazy i zrealizowanie w ramach zadania tylko jednej z nich, niemniej jednak 

zamawiający nie zdecydował o zmianie w tym zakresie. 

 

W pozostałym zakresie pozyskane zostały inne informacje wpływające na docelowy opis przedmiotu 

zamówienia: 

Nie pozyskano innych informacji mających wpływ na docelowy opis przedmiotu zamówienia. 
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Szczegółowe odpowiedzi na pytania zadawane pisemnie w ramach dialogu znajdują się w Załączniku nr 1 

do Protokołu z dialogu technicznego. 
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Załącznik nr 1 do Protokołu z dialogu technicznego „RMS – System zarządzania przychodami” 

Pytanie: 
Czy cel optymalizacyjny (przychody z biletów) bierze pod uwagę ryzyko/niepewność (np. poprzez 
współczynnik Sharpe’a lub inne)? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Cel optymalizacyjny (przychody z biletów) bierze pod uwagę ryzyko/niepewność i informacje o tych 
wartościach powinny być dostępne dla użytkownika. 
 
Pytanie: 
Czy możliwe jest aby system działał w chmurze czy wymagane jest aby system działał na lokalnym 
serwerze? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
System powinien być przystosowany do działania na serwerze lokalnym lub w chmurze prywatnej. 
 
Pytanie: 
Czy sugerują Państwo źródła danych, z których powinny być pobierane ceny konkurencyjnych 
przewoźników? Czy mają Państwo dostęp do takich narzędzi? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Aktualnie nie mamy dostępu do narzędzi automatyzujących proces zbierania danych cen konkurencji 
(przewoźników kolejowych, autobusowych i lotniczych) i nie możemy zasugerować żadnego ze źródeł. 
 
Pytanie: 
Koncepcja sposobu realizacji rozwiązania w procesie wyboru oferenta będzie informacją poufną? 
(zostanie oceniona ale nie zostanie ujawniona innym oferentom).   
Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź będzie negatywna, to na jakim poziomie szczegółowości, opis 
rozwiązania będzie wystarczający w procesie wyboru oferenta?   
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Koncepcje przygotowane przez poszczególnych Oferentów nie będą przekazywane pozostałym 
podmiotom biorącym udział w postępowaniu. Prezentowana koncepcja musie być na tyle szczegółowa, 
aby Zamawiający mógł ocenić i porównać ją z innymi propozycjami zgłoszonymi w postępowaniu.  
W koncepcji powinny się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące procesu prognozowania  
i optymalizacji z określeniem parametrów, przy pomocy których będzie można sterować tymi procesami. 
 
Pytanie: 
W jaki sposób i gdzie przechowywane są dane?   
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Dane sprzedażowe oraz opisy pociągów są przechowywane w relacyjnej bazie danych Oracle. Z tej bazy 
dane mogą być udostępniane przy czym zakładamy, że dane te będą pobierane do bazy danych będącej 
częścią rozwiązania do optymalizacji przychodów. Jeśli proponowane rozwiązanie będzie potrzebowało 
nierelacyjnych baz danych, to uzasadnienie dla ich zastosowania powinno znaleźć się w koncepcji 
systemu. 
 
Pytanie: 
Wspomniane zostały zainteresowania pasażerów - co dokładnie?  
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Zainteresowania pasażerów w zasadzie znajdują odzwierciedlenie w rekordach sprzedaży (na jakich 
trasach pasażerowie najchętniej podróżują, z których pociągów korzystają, w jakich kanałach sprzedaży 
dokonują zakupów, itp.). Prezentowane rozwiązanie powinno dodatkowo brać pod uwagę informacje  
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o przewidywanych zachowaniach pasażerów (np. elastyczność cenowa w podziale na segmenty rynku, 
kanały sprzedaży, dni tygodnia, itp.).  
Działanie prezentowanego rozwiązania powinno być też dostosowane do charakterystyki sprzedaży  
i uwzględniać np. wyprzedzenie, z jakim są kupowane bilety. 
 
Pytanie: 
Jaki będzie poziom personalizacji dla użytkownika i przewoźnika:   
- Segmentacja?   
- Rekomendacja? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Użytkownikami systemu będą pracownicy konkretnego przewoźnika, odpowiedzialni za optymalizacje 
przychodów.  Powinni oni otrzymać interfejs, który pozwoli w prosty sposób poruszać się pomiędzy 
poszczególnymi grupami danych. Prezentowane rozwiązanie musi umożliwiać przedstawienie informacji 
w postaci graficznej (prezentacja trendów, danych z różnych okresów (np. zapełnienie pociągu, przychody, 
przebieg sprzedaży itp.)). Interfejs użytkownika powinien również umożliwiać sterowanie przy pomocy 
parametrów procesem prognozowania i optymalizacji. Ponadto użytkownik powinien mieć możliwość 
nadpisania rekomendacji systemu. W takim przypadku powinna być dostępna informacja o skutkach 
finansowych takiej zmiany. 
 
Pytanie: 
Z jakich źródeł pobierane będą dane o rzeczonej “konkurencji rynkowej” (samochód, lot)  - czy leży  
to w zakresie naszym, czy zleceniodawcy? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Nie dysponujemy źródłami informacji o konkurencji. W tym zakresie oczekujemy propozycji ze strony 
Oferentów. 
 
Pytanie: 
Co to znaczy “sumarycznie dla całej sieci pociągów przewoźnika”? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Funkcja celu powinna maksymalizować sumaryczne przychody ze wszystkich pociągów. Zmiany cen mogą 
powodować przesunięcia pasażerów pomiędzy pociągami (na inne godziny, na inne dni). Na etapie 
prognozowania proponowane rozwiązanie musi być w stanie dobrać z historycznych danych 
sprzedażowych właściwe ciągi danych.  Proces doboru danych powinien być sterowany przez parametry 
określające jak najlepiej wybrać dane do prognozy. Ta funkcjonalność ma duże znaczenie ponieważ część 
pociągów zmienia numery i/lub godziny odjazdu i proste dobieranie danych o sprzedaży na podstawie 
numeru pociągu nie zapewni prawidłowej prognozy. 
 
Pytanie: 
Optymalizacja jest wynikiem analizy - w jaki sposób przewiduje się zarządzanie jej procesem?   
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Pod pojęciem zarządzania procesem prognozowania i optymalizacji rozumiemy różne parametry i funkcje 
dostępne w aplikacji, poprzez które można wpływać na przebieg prognozowania i optymalizacji  
(np. ustalenie jaki wpływ na prognozę ma historia sprzedaży, ustawianie parametrów definiujących 
sezonowość, określenie parametrów koszyków cenowych, modyfikowanie danych o elastyczności). 
Powyższe parametry są przykładowe. W systemach, z którymi się zetknęliśmy takich parametrów jest 
kilkadziesiąt. 
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Pytanie: 
“Bieżące procedury zasilania danymi o przebiegu sprzedaży” - czy owe zasilanie danych jest robione 
obecnie (jeśli tak, to w jaki sposób), czy też jest to element zakresu zlecenia? 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Dane o realizowanej sprzedaży są przekazywane przez kanały sprzedaży do centralnej bazy danych 
(Oracle). Większa część danych jest przekazywana w trybie on-line, a mniejsza po zamknięciu zmian,  
co daje z reguły 8-12 godzin opóźnienia w dostępie do danych. Wskazane byłoby pobieranie danych 
sprzedażowych np. co godzinę. Dane o uzgodnionej strukturze będą wystawiane przez Zamawiającego 
a aplikacja powinna te dane pobrać i wykorzystać w przetwarzaniu. 
 
Pytanie: 
Czy dane geograficzne (np. gdzie znajduje się kasa sprzedająca bilety) są również ujęte w zestawie danych? 
Jakie?  
Odpowiedź PKP Informatyka: 
W danych sprzedażowych nie ma danych geograficznych takich jak współrzędne. W zasadzie podstawą 
analizy będzie sieć połączeń danego przewoźnika, która powstanie przez nałożenie tras przejazdów 
poszczególnych pociągów.  Nie zakładamy, że fizyczna odległość będzie wykorzystywana w procesie 
optymalizacji. Każdy sprzedany bilet będzie miał cenę, która w pewnym zakresie jest proporcjonalna  
do odległości. W rekordach sprzedaży jest oczywiście informacja o miejscu sprzedaży biletu (punkt 
wydania + kasa), ale obecnie ta informacja ma coraz mniejsze znaczenie ponieważ znacząca część biletów 
jest już sprzedawana w kanałach samoobsługowych (internet, urządzenia mobilne). Z punktu widzenia 
tworzonego rozwiązania pojedyncza kasa nie ma znaczenia. Powinniśmy raczej mówić o kanałach 
sprzedaży (kasy na stacjach, internet i sprzedaż mobilna). Obecnie wszystkie kanały sprzedaży oferują 
bilety w tych samych cenach, ale profile pasażerów korzystających z nich są zapewne różne (dostęp  
do większej ilości danych, wiek kupującego, itp.). 
 
Pytanie: 
W jakiej postaci dostępne są dane wejściowe? Czy są/będą przygotowane (ustrukturyzowane  
i zunifikowane w spójnym formacie), czy pierwsza część projektu będzie polegała na sformatowaniu  
i znormalizowaniu danych (np. różne sposoby zapisu dat w danych z różnych stacji, albo różne ułożenie 
kolumn, bądź też nawet różne formaty plików z danymi)? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Wszystkie dane dotyczące pociągów i sprzedanych biletów są przechowywane w relacyjnej bazie danych 
(Oracle). Ze wszystkich kanałów sprzedaży dane są przekazywane w jednolity sposób i nie ma problemu  
z różnymi formatami danych. Jedną z metod dostępu do tych danych jest ich odczytywane bezpośrednio 
z bazy danych. W takiej sytuacji formatowanie dat i innych rodzajów pól nie powinno być problemem. 
Jeśli chodzi o pierwszy etap projektu, to sprawa formatowania danych nie jest kwestią o wysokim 
priorytecie. W pierwszy etapie chodzi o przedstawienie koncepcji działania aplikacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowanych algorytmów. Koncepcja musi nam umożliwić ocenę różnych rozwiązań,  
a zatem musi być wystarczająco szczegółowa. Istotnym elementem koncepcji jest też opis metody 
weryfikacji jakości wyników programu. Potencjalni klienci będą oczekiwali wykazania, że dostarczone 
rozwiązanie rzeczywiście doprowadzi do zwiększenia przychodów. 
 
Pytanie: 
Czy dane są w miarę pełne? W systemach rzeczywistych bywa z tym bardzo różnie i czasami mimo 
terabajtów danych sensownej statystki się nie da zaproponować. 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Dane o pociągach i sprzedanych biletach są kompletne. Te same dane są wykorzystywane w systemie 
sprzedaży. Podczas budowy programu należy uwzględnić następujące fakty: 
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• Pociągi często zmieniają godziny odjazdu. Z reguły zmiany są niewielkie, ale mogą się zdarzyć zmiany 
20-30 minutowe w czasach wyjazdu, 

• Raz w roku rozkład jazdy jest budowany od początku i nie wszystkie pociągi mają w nowym rozkładzie 
te same numery, które miały w starym rozkładzie, 

• Część pociągów kursuje tylko w wybrane dni (np. tylko w dni robocze, w soboty i niedziele, itp.), 
• W niektóre dni sprzedaż może znacząco odbiegać od normalnych wartości (np. w jakimś mieście jest 

impreza masowa). Program prognozujący i optymalizujący musi być w stanie oznaczyć takie dni w celu 
właściwej oceny popytu na podstawie historii. 

 
Pytanie: 
Kolejna kwestia, która nas nurtuje to warunki zewnętrzne, które mają być uwzględniane w modelu 
predykcji. Chodzi o zapis: "System RMS powinien zapewnić optymalizację przychodów z przewozów  
w oparciu o dane historyczne z obszaru sprzedaży biletów oraz wykorzystując czynniki wpływające  
na decyzję pasażerów lub procesy prognozowania. Powinien uwzględniać postawione do dyspozycji 
zasoby przewoźnika oraz alternatywne koszty i warunki podróży w innych typach przewozów (np.samolot, 
autobus)." Należałoby doprecyzować jakie informacje i z jakich źródeł system miałby przetwarzać.  
Co innego pracować na systemie zamkniętym, co innego pozyskiwać na bieżąco dane o pogodzie, ruchu 
ulicznym, wydarzeniach, itp. Czy w ramach tego zadania dane te mają zostać zaproponowane przez nas? 
Jeśli tak, to jakie jest dalsze postępowanie w kwestii dostępu do tych danych? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
W ramach przygotowywanej koncepcji oczekujemy od Państwa propozycji pozyskania danych  
o konkurencji. Aplikacja powinna być w stanie ściągnąć takie dane i wykorzystać podczas optymalizacji 
przychodów. Przy czym nie chcemy analizować danych o pogodzie, ruchu ulicznym itp. Chodzi o analizę 
cen alternatywnych do trasy kolejowej form transportu jak np. przelot samolotem (np. Warszawa-
Wrocław) , przejazd autobusem rejsowym, koszt przejazdu samochodem (np. koszt 1 km = 0,83 zł + koszty 
autostrady, czas przejazdu) itp.   
 
Pytanie: 
Czy zaproponowany model musi obejmować wszystkie zmienne sterujące opisane w dokumentacji? 
Dyskusyjna jest dla nas na przykład ‘elastyczność’ klasy pasażerów – w jaki sposób jest mierzona, 
kwantyfikowana, weryfikowana? Czy to też ma być element proponowanego rozwiązania? Podobnie 
„informacje o konkurencji działającej na tych samych kierunkach" – kto i skąd te dane ma 
pozyskiwać/weryfikować? Czy to zadanie ma należeć do systemu, jeśli tak, to w jakim stopniu? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Elastyczność cenowa i segmenty rynku (klasy pasażerów) są jednymi z bardziej istotnych danych  
dla optymalizacji. Informacje o zachowaniach klientów (np.: skłonność do zapłaty wyższej ceny za krótszy 
przejazd czy lepszy komfort, skłonność do zmiany godziny wyjazdu w zależności od oferty cenowej, itp.), 
powinny być jedną z podstaw optymalizacji. W jednym ze znanych nam systemów dane o elastyczności są 
zdefiniowane w tabeli o następujących atrybutach: 
• Relacja podróży, 
• Segment rynku, 
• Rodzaj miejsca (np. klasa), 
• Kanał sprzedaży (np. kasy na stacjach, aplikacje mobilne i internetowe), 
• Dzień tygodnia, 
• Okres przedsprzedaży, 
• Wartość elastyczności (współczynnik określający np. w skali 1 do 10 elastyczność). 
W koncepcji systemu powinno być opisane w jaki sposób system wykorzysta dane o elastyczności w celu 
zoptymalizowania przychodów. Zadaniem systemu będzie określenie jak w procesie optymalizacji zostaną 
wykorzystane dostarczone dane. 
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Dopuszczamy też przedstawienie przez Państwa innego rozwiązania, ale opis rozwiązania musi dostarczyć 
argumentów, które nas przekonają, że doprowadzi ono do optymalizacji przychodów. 
 
Pytanie: 
Jeśli dobrze rozumiemy zadanie, to na podstawie danych historycznych i aktualnych prognozujemy popyt 
(to jest nasza zmienna losowa) na miejsca w pociągu danej relacji o zadanej porze w funkcji ceny biletu. 
Na podstawie tej prognozy maksymalizujemy zysk operatora jako funkcję prognozowanego popytu 
względem cen biletów – optymalizacja ma być w skali całej organizacji. Nie jest w tej chwili dla nas jasne, 
dlaczego nie jest to tożsame z optymalizacją zysku dla poszczególnych relacji - czy mogą Państwo podać 
uzasadnienie? Nie do końca rozumiemy istnienie zależności pomiędzy np. relacją Katowice - Karków,  
a relacją Warszawa - Łódź. Analizowanie całości danych na raz i traktowanie tego jako jednego systemu 
może być bardzo czasochłonne. 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Pisząc, że optymalizacja ma dotyczyć wszystkich pociągów przewoźnika chcieliśmy zaznaczyć,  
że nie interesują nas rozwiązania, w których przedmiotem optymalizacji jest pojedynczy pociąg. 
Oczywiście można prowadzić proces optymalizacji oddzielnie na poszczególnych relacjach. Dodatkowo 
powinny być brane pod uwagę segmenty rynku. 
 
Pytanie: 
Czy rozwiązanie musi / może zawierać elementy AI? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Rozwiązanie może zawierać elementy AI. 
 
Pytanie: 
Czy dopuszcza się opracowanie rozwiązania/systemu częściowego – np. dla wybranej relacji bądź regionu 
i późniejsze skalowanie na cały ekosystem? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Rozwiązanie powinno mieć pełną funkcjonalność. Testy rozwiązania możemy prowadzić na pociągach 
jednej relacji, ale dodawanie nowych relacji i pociągów nie powinno wymagać modyfikacji 
oprogramowania. 
 
Pytanie: 
Na czym ma polegać ingerencja użytkownika w system - co rozumiemy poprzez reguły biznesowe?  
Na jakim poziomie (jak zaawansowany użytkownik) ma być możliwa taka ingerencja? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Użytkownik musi mieć możliwość nadpisania wyników optymalizacji. W takie sytuacji system powinien 
być w stanie określić, jakie skutki finansowe będzie miała taka zmiana. 
Przez reguły biznesowe rozumiemy funkcjonalność pozwalającą użytkownikowi na wpływanie na pracę 
systemu przed i po optymalizacji poprzez zdefiniowane odpowiednich warunków odnoszących się  
do grupy pociągów, pociągu, dat wyjazdu itp. Przykładem takiej reguły może być sytuacja, w której jeśli 
na 10 dni przed odjazdem w pociągu nr 18091 na relacji Warszawa – Rzeszów zapełnienie przekroczy 60%, 
to należy zamknąć wszystkie koszyki poza najdroższym. 
 
Pytanie: 
Czy rozwiązanie ma działać na wewnętrznej strukturze informatycznej (serwery, macierze itp.),  
czy na chmurze obliczeniowej w sieci? Czy stosowny sprzęt/usługi chmurowe są już zakupione, zostaną 
zakupione, czy mają zostać zaproponowane i uwzględnione w ofercie? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Sprzęt i ewentualne usługi chmurowe należy zaproponować w koncepcji. 
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Pytanie: 
Czy są jakieś inne wymagania techniczne proponowanego rozwiązania (np. określone systemy operacyjne, 
brak licencji, określone środowisko działania)? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Preferujemy rozwiązania open source nie wymagające zakupu drogich licencji. 
 
Pytanie: 
Ilu użytkowników ma mieć dostęp do narzędzia i skąd (jedna, czy różne lokalizacje, przeliczanie globalne 
w centralnej placówce, czy na żądanie poszczególnych placówek)? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Z reguły będzie to jedna lokalizacja, ale rozwiązanie powinno umożliwiać korzystanie z niego 
użytkownikom z różnych lokalizacji. Liczba użytkowników przewoźnika około 10 osób. Aplikacja powinna 
pozwolić na definiowanie obszarów odpowiedzialności dla poszczególnych użytkowników (np. część sieci, 
czy określone relacje). 
 
Pytanie: 
Jakie są wymagania/ograniczenia dotyczące praw autorskich do rozwiązania oraz potencjalnie dalszej 
współpracy (kody źródłowe aplikacji, algorytmy, gwarancja, serwis, dalsza rozbudowa rozwiązania itp.)? 
Odpowiedź PKP Informatyka:  
Majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych, zastosowanych algorytmów itp. powinny być 
przekazane Zamawiającemu. Oczywiście chętnie będziemy współpracować przy rozwoju systemu 
ale chcemy mieć też możliwość samodzielnego rozwoju. 
Kwestie dotyczące gwarancji, serwisu, dalszej rozbudowy zależą w dużej mierze od tego,  
czy przygotowany system zostanie wdrożony u przewoźników. Będą one mogły być ustalone  
po zamknięciu etapu II. 
 
Pytanie: 
Czy aktualnie chodzi o zbudowanie skuteczniejszego systemu (który lepiej zoptymalizuje przychód)  
czy o coś więcej? 50 parametrów, na bazie których odbywa się optymalizacja oraz badanie elastyczności 
cenowej brzmi dobrze - czego dokładnie Państwo szukają? Specjalizujemy się w przetwarzaniu b. dużych 
modeli decyzyjnych ( kilka tysięcy parametrów, dziesiątki milardów wierszy ) - czy to jest kierunek, w który 
chcą Państwo pójść żeby ulepszyć model? (naszym zdaniem dobry) 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
W postępowaniu chodzi o przygotowanie oprogramowania, które będzie optymalizować przychody. 
Szukamy tańszego i nowocześniejszego rozwiązania dla systemów jakie obecnie wykorzystują niektórzy 
przewoźnicy. Codziennie do systemu będzie wchodziło 30 000 transakcji. Zakładamy, że system będzie 
pracował na 1-2 letniej historii transakcji. Mamy tutaj do czynienia z trochę mniejszą skalą niż ta, o której 
jest mowa w pytaniu. 
 
Pytanie: 
Jak często możemy zmieniać cenę i czy możliwe jest uczenie się systemu elastyczności cenowej na bazie 
automatycznych zmian cen. Np. w biletach lotniczych ceny potrafią się zmieniać co minutę. 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Zakładamy, że wystarczy ustalanie cen dla wszystkich pociągów 2-3 razy w ciągu doby i na żądanie.  
W naszym postępowaniu nie zakładamy wykorzystywania w procesie ustalania cen biletów zachowania 
pasażera podczas zakupu. Według mnie systemy lotnicze korzystać z tej opcji zwiększając cenę biletu  
w dużym zakresie jeśli np. zapytania są kierowane w krótkim czasie z jednej sesji. 
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Pytanie: 
Strategie lojalnościowe potrafią mocno podnieść przychód, czy możemy do optymalizacji wprowadzać 
strategie zniżek na kolejne przejazdy? (są np. bardzo łatwe do wdrożenia programy lojalnościowe oparte 
np. o zdjęcia biletów - bez żadnej instalacji sprzętu itp. np. www.2take.it). 
Odpowiedź PKP Informatyka: 
Optymalizacja przychodów z wykorzystaniem strategii lojalnościowych wykracza poza zakres naszego 
zapytania. System powinien optymalizować przychody bazując na danych o sprzedaży biletów, rozkładach 
jazdy pociągów, elastyczności cenowej, konkurencji itp. Obecnie przewoźnicy nie korzystają z programów 
lojalnościowych i byłby problem z wykorzystaniem tej funkcjonalności. W koncepcji mogą Państwo  
ją opisać, ale jako dodatkową opcję, którą użytkownik może uruchomić. 
 
Pytanie: 
W naszej ocenie programy klasy customer engagement i strategie oparte o możliwość rozdawania 
rabatów znajomym są bardzo skuteczne w zwiąkszaniu przychodów. Czy tu też możemy  
to optymalizować? Bardzo ważna oprócz cen jest też zmiana nawyków - wiele osób, które mogłby jechać 
pociągiem a z przyzwyczajenia wybierają samochód. Kilka tańszych przejazdów na początek + duży rabat 
w WARS zmieniłoby ich przyzwyczajenia. 
Odpowiedź PKP INFORMATYKA: 
Ten obszar też powinien być traktowany jako opcja. 
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