
rililourAcYJfitA
fiOSFODARHA
! " * l ; : ' : ! ! 1 ! ł *  

' '  
l . t . |  ' .  ł  

. : . !  
| : " . !  :  J

odpowiedź na pytania oferentów doĘczące postępowania o udzielenie zamówienra
publicznego prowadzone w Ębie przetarga nieograniczonego,,opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Przeffitarzania Danych Oceanograficznych, nr sprawy:
IOPAN/ZSPDO/2OOO9
Poniżej zacytowane sąpytania. Do kazdego pytania udzielona jest odpowiedź.
W cytowaniach zachowana jest oryginalna forma pytania zrajdującego się w przysłanym
dokumencie.

l. ,Iuka.jesł yll.zeu,iĄul{tna' przez Zumuv'ittitst:ego liuba uż3:ł/1,,,,',,,rrhl, Potts\,,y|ennt
: ur z ącłz tt tt i a 7: r u canł i |; u tl'cnt, c z1,m i ?
odp: Zarz4dzanie pracami badawczynni rea]izowanę będzie na różrych szczeblach
organizacyjnych Zamawiającego. Ponadto dostęp do Podsystemu powinny mieó
również osoby wspóĘracujące zZamawiającym w prowadzeniu prac badawczych.
w zwi@ku zĘmnie jest mozliwe precyzyjne zdefiniowanie ilości uĄrtkowników
Podsystemu, a realizowany system nie powinien nakładaó w tym zakresie ograniczeń
na uŹytkownika systemu'

2. Nu stl.onie 21' lt.'skazaliście [,uństyt;rł rłtłne' kłóre są,,7:ltutłll'ttłle tł.ts 7.łł':etv'tn.:eltitt
v' ran.tqch prt;jek|u',, 1lł'.osinn'. rl rlkł,"cśłenic kto ruu pr:elvorz1:ć,v'skaząrle dtlłle
p ł. a c rsv. łli t3, Zum t*r, i cti ty: e gO C 2}: I g : |Ę,1: kO n u11 ę {ł,2
odp: Integralnączęściąrealizowanego projektu jest wprowadzenie do wytworzonego
systemu danych znajdujągych się w archiwach Zamawtającego. Dane te ze wzg|ędu na
swój charakter, musząbyó przetwarzane pod bezpośrednim nadzorem osób, które
dokonĄ pomiarów, interpretacji zrrierzonych wielkości ftzycnrych i utworzyĘ
zestaw danych' Z'nacmaczęść danychmożp zostać wprowadzonaw sposób
au1omatyczny ' ptzy uiyciu przeffitatzania wsadowego. Dane dla których nie mozra
zautomaĘzować procesu wprowadzania bęĘ wprowadzane ręczrrie' Zarówno
w pierwszym, jak i drugim przypadku' Zamauftający przeprowadzi proces
wprowadzania danych przy uĘciu natzędzi wytworzonych i dostarczonych przez
Wykonawcę i będących integralną częścią wykonywanego systemu.

3. Nu strrlłlie 3ft' y,śród ktsn,ryxlłłen!óy.slstełntt u,skctztt!i,łcił f,ułish'l,tł ,,L{tltltłł OCIł',,
oslis łegtl konty;tsłlen|u hł,zmi ., ]'Iet'llanizm itlen4'/iktlc:ii i ttlt.icr:l,tełnianirl t{fa ,g:},ł,t1,,
tł,ułtłg iprłrialu.'. t,z1, o1.łis tct,ł.ies| prau.i,tłlrn.t.1l gd},: tłki stnn opis otłn,o'ri5ięróu,nież
tlo opislt ,'I*tllłłu bezpiecze ń'łłll,tt i ił-łen$fikac'ji,,'?
odp: opis jest błędny i jest skutkiem błędu redakcyjnego. Prawidłowy opis powinien
brzrrieć ,,Mechanizrn akwizycji danych dostępnych w postaci drukowanej i pisanej''

4. ,Icś{i |1j,fulnLł7|{,tl l}ru z(ry)e1,,nić rur;dttl ()(,R rr;:łntittt.l), iuk; nttr:ętł:ic tło
r,0zpL}:na7|uttict :nalróu," to prcł,sit11}: O 11',\ka:ułli,t, lit::hy, a'Eiih, którt, rłłaf ą korn,'ttttć
:  t ( { ( ,  ! , P | ' , ( ) ! | ' , i l I } ! ( ) l l  t t t t i t t  . '

odp: W projekcie przewidziano 4 stanowiskapracy powięane zprzefrtarzaniem
danych dostępnych w postaci drukowanej'
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ł,{a strrłłlie 3 } , w opisie ,, inft ustruktunl telein|brmat},c,znei ,, v,skazun'o ,' agregab)
p r ątlo hr ó r c z e,,, C z,- u gr Ł ga tv) s ą slr z e clm i o ł e m cło s t ttll, )l'?
Odp: Tak

ł{a stronie 37 v, otrłisic modtlłu ohshłgi pro.jektów, y,'skuzałiście Puńsłv,rs, ze
,, Kortt1stlnen| powinien mieć łłzożliv,o,ić patlłączeniu się clo s.vstełnu księgrlv,tl.

Ji.rna,nsowega Insł}łtttttt,,. Prrssiłtly o ptldanie.jaki to sl,stem orctz klo jest prcldtłcentem.
Czy- przeu,iĄwane ̂ iesl v;,stctlą'ianie danyth z Sy5|ę7n11 księgou,oJinunscłu,ego,?
odp: Realizowany system powinien dostarczyć interfejs, który umozliwia
konfigurację formatu danych wymienianych z systemem finansowo.księgowym,
zarówno dostarczanych do systemu f.k' jak i pobieranych z systemu f-k.

Na stronie 12 u, opisie mocł'ultł zut.ząclzttnia zctsrłbculti łuclzkimi wy,nagan€.iesł ahy
,,A,Ioduł pou:inien umozliy:iać ról+-nież definicie osoby na podstaułie zeu,nętrznego
syslemtł zurządztłnia pt.ttctnl:nikcłmi Ins|ytzłttł,' Prositn\,o 1:tłtłctnie rł jaki s))stem chodzi
oraz kttl jest jego producentem. Prosittl1l o okł.eślenie sptłsrłbtt integrcłc'ji, cz1;1|,ŁI7,,
mająh1lć kopiol,-ałze z {ego syslemu do ZSPDO oraz cz,v przeu,id1u,ttłłe jcst
q, nc |1 r (),1 i z a c j a d ałłjl c h tn ięc{zy sy s I e ł1Id m i.?
odp: Realizowany system powinien dostarczyć interfejs, który umożliwia
konfigurację formatu danych wymienianych z systemem kadrowo.płacowym'
zarówno doskrczanych do systemu kadrowo-płacowego' jak i pobieranych z systemu
kadrowo.płacowego.

(-,z.v- ma \łoh.zebll 1{oc]utu magazynov'ttnia i do'stę1lt.t ło próhekIłykt;nawca rłlu
closlarczyć drukarki kocłólą, rlruz cry-tniki kłldóv, h"eskov,ych'/
odp: W zadanym pytaniu wymienione sądrukarki kodów. Wykonawca ma dostalczyć
drukarki kodów kreskowych, czyfiriki kodów kreskowych, oprogramowanie do
obsługi infrastruktury kodów kreskowych oraz wszystkie elementy infrastruktury
kodów kreskowych, które sąniezbędne dla funkcjonowania systemu.

9. Załnav,iaiąę1: oc:zekuje tlos|tu"t:zenia u,raz z rlJbrtą ,,\łsłępne g0 proiektu sys/ernu
ZSPDO''.
odp: To nie jest pytanie tylko stwierdzenie. Tak, zamawiający oczekuje.

|0. łIl zv'ictz|ą1 211:yma{dnier,n odntlśnie obróbki i anulizy tłan-vch, prosiltt1: tł podałlie, jaki
będzie rłb'szctr anttłizy lt: zulrł'e,ci'e,?
odp: Ęrtanie nie jest sformułowane wpostaci umozliwiającej udzielenie odpowiedzi.

I|. Prosiltt.,- o u,yspec1,fikoy.,cnie mot{eIi ctata mining rłraz y,ttlł,eszł analiz.jakie będc1
w'yksTrn uro.
odp: Data mining będzie uiywane do wyszukiwanie asocjacji (korelacje wystglujące
wśród różnych mierzonych parametrów), klasyfikacji (odwzorowanię obrazów w
przestrzeniach wielowymiarowych), predykcji i grupowania (klasteryzacji) danych,
oraz eksploracji złożonych typów danych.
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12. Dotyczy SIITZ pułlktu 3 * Elemenly infi astruhlłt.,-.' Załncru,iający t+'1lłrlaga aby
repozytol,itłm danych zlokalizolą:ąne ,,,dl terenie IOPAN zostrłto potączone z
ahernatju,ną lokałizacją centrum dary,ch łt1czem o przepusttlwości l aGb/s (dziesięć
gigabitów na sekuntlę) zarówntl clla transmisji ll;ychocł'zącej .ick i pr4lęfusfl2qcej Czy
u,ykonal,,ca musi zapeł+,nić tącze declykowałte wraz z niezbętln1łmi urządzenianli?
łY szczególności czy Zamawiający posiadu tłrządzenia terminujące które mrłŻnct
u:1:|ę6y4;5tOI,/
odp: Nie, wz$zentaterrrrinujące i infrastruktura sieciowa sąintegralnączęścią
dostarczanegołącza.

13. Dotyczy SIWZ punktu 3 ̂  E|ementy iryfrastrukn,tły'. Zamau,ittjąC).1|:),m0[:a z1t1levnienia
clostęplł do sieci PIoNIER i polskich centrów stł1lerkom|luterov-j;ęfu, ttmozliwic$c\cych
abliczenia clla nauki fin'anso1+.une ze śroc{kólł, puhlicznych' Jakich partłmetróv, łącza
o c z e kui e Z aln au: i a1. ący ?
odp: Dostgl do sieci PIoNmR ma być realizowany za pośrednictwem dostarczonego
łącza

|4. Dotyczy SIl]tiZ punktu 1. ElemenĘ- sprzętou:e Zamay:iający l,Nyn.,aga aby dostarczyć
łnacierz clyskov,c1zavv*iertĘc1cątłyski o pojenlrulści l6x30()GB 1,8 TB dzirltaiącą
w |rybie RAID5 z nlozliv,ościąpotłłączenia do przełqtznika FC. Czy zamal,uiający
clopuści macierz tlyskatt,t1l,t1lposaklną w łnnieiszą ilość d},skól*^ spełniaiącąv,artłnek
paieruności 1,8 TB u: trybie RAID 5 z możliwościąpodtączenia do przelqcznika FC?
Odp: Tak

15. Dotj:c1, SI|YZ plłnktu 4. ElemenĘ sprzęłtnl;e Ząmcu,iajqcy vyma4a aby seru,ety
posittdały możIiv:ość hyorzenia purĘc.ii sprzętotuych. Co Ząmavlitłjąc,y ronlnlie prze:
termin ,,partycje sprzętotł;e', ?
odp: ParĘcje sprzętowe isfuiejące w obrębie jednego systemu polegająna logicznej
i ele}1ryczrrej separacji zasobów naleĘcych do różnych parĘcji sprzętowych. Takie
rcmńązantte technologicme stosująńżrn producenci (np. IBM, }IP). Pojęcie,parĘcja
sprzętowa'' jest również uŻywane w umowach licencyjnych firmy Microsoft
w odniesięniu do licencji nauĄrtkowanie oprogramowania.

16. Dolyczy SIWZ punktu I.I,F.3. Propozycja modelu infłastruktzłry_ PKI Zamawiuiąc1,
v,,ymag(taby w Wstępn.v-m Proiekcie S),stemu ZSPDo zamieścić propozycję modełu
infi"astruktury PKI. Poniev:aż Zamawicłjt1cy nie olcl eślił v,cześniej vymagttć na PKI,
cz),w sHad załnóv,ienia u,chodzi drlstarczenie i iwtpłementacict PKI?
odp: Tak, Wykonawca musi dostarczryć infrastrukturę PKI, jako integralnączęśó
systemu. Zgodnie ze specyfikacjąwszystkie operacje wykonywane ptzez system
muszą byó uwierzytelnione.

|7. Dtltyczy SIWZ pttnktu 1. Element,y sprzęttllue Zamalą,iający wyłnaga aby serwery
ptlsiaclały możli,,*ość tworzenia parĘ;gj j sprzętołt:ych' Co Zamu*-iajqcy rrłzumia prze:
termiłl,. partycj e sprzęl ow e,, ?
odp: Jest to powtórzone pytanie pkt. 15. Proszę o sięgnięcie do odpowiedzi 1ą pytanie
15 .
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P1,tttnia dol1'czące sposobu sporzątlzeł,tia tego dtlkuman|tt'

Ęltający nie wskazał, o który dokument chodzi.

l' ,]akie in/brmacje łlależv ulłlieśc,ić y. 1lttnkcie ,, B. Opis cu"chitektttry nu pozitlmie

'funhcjontllnył?l11: t},m.. (..) 2. O1.lis słruklttry orgułliztlcyjłle.j i geogruficznei,,./
odp: W tym punkcie nalezy t'mieśció opis proponowanej stuktury organizacyjnej
środowiska eksploatacji systemu ZSPDO wrazz dysĘbucjągeograficznąelementów
tej strukfiry.

2. ,Iakie in/brnlacjc łułleży untie,śc'ić u: 1łtlnkcie ,'B ()pis al.c,hitekłur1,, lttt trltlziłllttic
.filnkcjonulfly:17,,n,, Ę,nl,' (..) 5. Regtth, i zcluł"zenia.,./

w tym punkcie nalezy opisaó zdatzentanajakie reagować ma architęktura na
poziomie funkcjona|nym oraz reguły do tych zdarzeń.

f.
Pytania dotyczące opracowania Wstgnego Projektu Systemu ZSPDo:

1. ,Iaku.iest przev,idvu,tlnu liczbtl ustug, .juka nttl byc tloslęplld 1| n1en|cncie rtrptr,:ęt.itt
pr0c!, pro(ltłkcy jne j,?
odp: Poniewai rozpoczęcie pracy produkcyjnej systemu przewidziane jest na
końcową fazę rcalizacji projektu, nie jest w chwili obecnej aiany progr.lm badań
naukowych, które będąprowadzone w tym okresie. Architektura systemu zzałoŻenta
ma charakter otwarty i musi umożliwić uruchomienie usfug, które będąwtedy
wyrnagane do realizacji prograrrów badawczych.

,Iaka ie'st przev,id1u,ttĘ; '{yo,1,,1 v:rosl liczb1., u,;!ug v, cit|tr4ll roktł i v, kolejry,ch lu|ac|.t
p ]. at,1l,t|;',; t e ltnł ?

odp: Nie jest możliwe oszacowanie tego pmametru na tym etapie rcalizacji projektu.
System nie może natzlcać ograniczeń w Ęm zakresie.

Jakct.jest orientucyjnu liczbu źródeł, z których pobierane sądane ocettłlogruficzne?
odp: Kategorie zródeł danych sąwymienione \il rozdzialę Cel Projektu, na stonie 25
SIWZ. I1ość zródeł danych zz'ałoŻenianie jest ustalona. Zmietllać się ona Ędzie w
trakcie budowy i eksploatacji qystemu. System nie może natzlcać ograniczeń w tym
zakresie.

KTEROWNIK PRNEKN'
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