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odpowiedz na pytania oferentów doĘczące postgnwania o udzielenie zamówienia
publicaego prowadzone w Ębie przetargu nieograniczonego ,,Opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Pruetwavantta Danych Oceanograficntych, nr sprawy:
IOPAN/ZSPDO/2OOO9
Poniżej zacytowane są pytania z zachowaniem pisowni oryginalnej. Do każdego pytarria
udzielona j est odpowiedź.

1. W zakresie modułu bezpieczeństrva i identyfikacji, dostępu zarvartych na Stf. 41. Po
zakończeniu rejestracji nor,ł'ego użytkownika, uz\.tkownik ten polvinien otrz,ymac mailenr
infbrmacje dotyczące jego |ogintr do Systemu. hasła oraz nadanych nlu uprarł,rrień. Czy
Zamarviający zaper,vni infrastrukrurę umozli'iviającąrvysytanie maili generor,vatrYch przez
system?
odp: System ma daałać autonomicznie, w zu'iq7,ku z tym infrastrrrktura umozliwiająca
wysyłanie poczty elektronicznej jest elementem składowym Systemu.

2. ]aka jest przervidywana przez Zamawii1ącego forma dokunrentów wpfowadzanych do
Podsystemu Zaruądzania Pracami Badarł'czymi -: dane wprow-adzone do {brmu|arza
e lektroni czne go, skan dokumentu pap ierorł'e g o " zał'ącznik pl ikowy?
odp: Metody Ęestacji danych w Systemie są pruedmiotem prac projektowych i zostaną
zdefiniowaneplzez Wykonawcę w etapach I i II Ę'mienionych w SIWZ.

3. Dot' zapisór,v na str. f8 ".2.}. Zcu"ząclztlnie prtliektttmi batlav,czyltli lt,' zctkresie
rozliczałęia koszlriy'rettlizttt.ii projektóll,, prowttclzenitt |lurnlonogl-atnóu, reulizctcji
pruiektóv' i generutol.tt raportóv, zv,it7zttnych z rozlicztlniem, rettlizctt,ii proiektrhl,.
2.2. Płanotyanie hartt.lonogralłltt eks1łerynlentóu: hudal'rcz},c,h z tłv,zględnienieru c:u,\lt
v,,y kołlan' u pr oc echtr pomiar ov,1'ch i czcts'tt pr:e n'ti e s :c,:e łli O,,'
.Taka jest r,rymagana przez Zarrrawiającego fbrma wizualizacii harnronogramórv? Czy
dopuszczająca jest fbnna W1zkresu Gantt'a?
odp: Nie jest zrozumiałe pytanie o ,,fonnę dopuszczającĘ,. Ieżsli pyt.'ający miał na myśli
,,fonnę dopuszczalną'' to wyłres Gantt'a jest dopuszcza|nąformąprezentacji harmonogramu
eksperymentów badawczych w połączeniu z innymi rodzajami zestawień (np. wykorzystanie
zasobów, kalendalz, pruepŁywy pienięzre).

4. Dot. tr.ęści SIWZ nastr.30 ,,ApIikaciu ob,;łtłgi inaclzorou,unia prrlgl.cu.ttillu hatlnl,cn,cłt
i proiektriu, Oruz plałlot+tttlia eksperynlenlóv, hadal,yczych v, szczególrulści mot.skich reisóv,
buclul+.c4,ch, zav'ierająctl Ę}stem zurząclzunia przepĘnrem zuclań (v.orkflolr),
untożliv,ia.iącct obieg ora: u'er,sionrlu,unie tklkumentó11, _ y,ynikóv, bątluń,,,
W jaki spclsób rrż-vtkort'nic"v PZPB nrają być porviadanliani rv o pl"zydzielon;zch zad'anjach,!
Jakie są dopuszczaltre forrny polviadomień (np.: e-mail. komunikat fyptl pop.up. infbrnlacja
na Iiście zadań)?
odp: Metody powiadarriania uĄrtkowników w Systemie sąpzedmiotem prac projektowych
iz.ostanązdefiniowane pfl-ęz.Wykonawcę w etapach I i II rymienionych w SIWZ.
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5. Dot. treści na str. 38 SIWZ. Zgodnie z r,l,ynraganianri, moduł por1alu ,,1lrlu,iniell
pozl.łolić łlą zbudoyl,,anie śrtltlolą,iska pr(J(y obeimttjąc1,: _ }lanele z podziałem logicznym
oraz rapzrĘł zbiorcze obejłnu.jqce ztłefiniolt,ttn! zakres inJbrłnacji''. Czy r,vyl<onawca ma
wykonać środowisko pracy dla uŻytkorvnikÓrł'- svstemu czry tęŻ dostarczyć narzędzie do
zdefiniowania takiego środorviska?
odp: Z przytoezonego zdania ,,moduł portalu powinien pon,łolić na zbudowanie środowiska

Prild,, wyniką że Wykonawca ma stwotzyć potalumozliwiający budowanie środowiska
pracy

6. Dot' treści na Str. 38 SIWZ. Zgodnie Z wYmaganiami. rrroduł portalu ,,pov'iłlietl
płlnłolić na zbt,lclol,rttłlie śroclou,iską praq| obęjn,ułjąc1l"' . panele z ptldzialem łogiczn1,nt
oraz rilplrł, zhirsrcze ohejmt$ące zdefiniov,rsny załrl,es infbrmccji''. Czy Wykonar,vca ma
rł'ykonać panele logiczne, czy teŻ dostarczyć narzędz'ie do stworzenia takiclr paneli.7
odp: Z ptzytoczonego zdania ,,modut portalu powinien poa,volić na zbudowanie środowiska

Prac!',, wyniką że Wykonawca ma stworzyć portal umożliwiający budowanie środowiska
pracy, wtym paneli

7. Dot. treści na str. 38. . Zgodnie Z w.Ymaganiami. moduł portalu ,,polt,iniełl pozltolić łła
zbutlov,anie środowiska prucy abejłnttjący'. _ panele z podzittłem lcłgicznym oraz raporty
zbirlrcze rłbe.imt$cpe zdefiniowtttl1, zah"es inftlrmucii,," Cz"v Wykonawca ma urykonać
raport'v zbi orcze obej muj ąc e zde fi n i owan-v zak re s i n fcl rm acj i ?
odp: Z przytoczonego zdania ',modut portalu powinien pozwolić ng zbudowanie środowiska

Prad', wynika' że Wykonawca ma stworzyć portal umożliwiający budowanie środowiska

PmcY, w Ęm twotzenie raportów

8. Jeśli rłykonar'vca ma wykonać raporty zblorcze obejmujące zdefiniorł'any zakres
infbrmacji. to prosimy o podanie listy raportóił'' jeśli nie jest to moilir've. to prosimy
przyna.imniej o określenie maksymalnej liczb1' raportór,r' jaką ma rvykonać W5zkonałvca.
odp: Wykonawca nie ma wykonać raportów. Wykonawca ma dostarczyć narzędzie do
budowania raportów

9. Dot. treści na str. 38. Zgodnie Z \\Ymaganiami. moduł portalu ,,1lov:iniełl pontolić na
zbucłt.ntanie środołuiska pracj, obejłnt4jt1c1,: - }:sanele z podziałeru logicznym arzz raparh)
zbiorcze obeimujące zclefiniov,an1, zokres inftłrmacji,'. Prosimy o określerrię. ile osÓb
będzie tr,vorzy-ło nor,ve raporty?
odp: System nie może nakładać ograniczeń na liczbę uzrytkownikóq Vtórzy mogą korzystaó
z funkcji definiowania raportów

10. Dot. treŚci na str.38. Zgodnie Z \ĄYmaganiarrri, moduł portalu ',p0l.l,i,ni'eł1 pont,rllić na
zbudcn,yanie środotą,iska praca, obejmttiący'. - panele z poclziałełn ltlgiczny,m or{1z rapor|v
zlłiorcze obe.imz.ljące zclefiniowuny zukre,s infornucji,,. Prosimy o określenie, ile osób
będzie korzystało z gotorł..v*ch rapor:tów .?

Odp: System nie moźB nakładac ograniczeń na liczbę u{tkownikóq którzl'mogąkotzystaó
z funkcji generowania raportów
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l1. Dot' treści na str' 39. Zgodnie z rvyłnaganiami dot. rnodułu gromadzenia i
udostępnienia dzrnych. _ ,,clane zbierałze z urzątlzeń badtru.'cztłch oaz v,,gzelki'ego rodzctjtt
czztiników v, ,cposób aukllnat1;czt1j; a nastę'trlłtie konll.ertoll,ałle do 7'lostaci stuncłtlrrłov,ej
(,zunifiktłv,anąi}.,, Czy w rzunach Zamólvienia WYkonar,r'ca ma wykonać meclranizmy
zbierania danyclr z tyclr arządzeń. czry teŻ' ma dostarczyc narzędzie słuzące do str,ł,orzenia
ta}ii clr mechaniznrórv.J
odp: Zgodnie z zapisem stwz Moduł gromadzenia i udostgniania informacji ma posiadać
funkcjonalność zbierania danych. Ponieważ w większości (a więc nie wszystkie dane) mają
one postać zunifikowaną Wykonawca musi dostarczyć mechanizilly zbierania tych danych,
które mają postać zunifikowaną ale dostarczony system powinien również posiadać
funkcjonalność pozwalającą na zbieranie Ęch danych, które w chwili obecnej nie mają
jeszcze ustandaryzowanego formafu. Można to osiągnąó jedynie przez dostarczęnie nar"zędzi
do definiowania formatu danych wejściowych.

12.Dot' treści na str. 39. Zgodrrie Z wymaganiami dot. rnodułu gromadzenia i
udostępnienia danyc.h- nla o11 umożlir,viać konr,vertorą.anie danych nieprzetworzon-vclr. Czy
lv ramach Zanrór,vienia Wykorrawca ma zdefinior'vać procesy konu.ersji danycłr. czy tei
nra dostarczyć rlarzędzie słuzące do zdefiniorvania takich prclcesórv?
odp: Analogicznie do odpowiedzila pytanie l1, ponieważ zgodnie zzapisem SIWZ moduł
gromadzenia i udostgniania danych ma gromadzić zarówno dane przetworzone, jak i nie
przetworzone' dane nieprzetworzone bęĘ wymagaó mechaniarrów wprowadzania ich do
Systemu. Procesy konwersji danych vrynikają z opracowanych metod wykonywania badań
naukowych, które będą się rozwijac i anieniac w czasie. System musi umożliwić
implementację procesów pv.etułanama danych ptzy uĘeiu nalzędzi będących elementem
systemu.

13. Dot. treści na stronie 50. W opisie
wchodzących rv skład modułu znajduje się
Prosimy o podanie oiaki kalendarz chodzi.
odp: chodzi o kalendarue prowadzenia kursów

E
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modułu e-learning. Wśród komponentórv
..Repozy|rlritłm kalełłcłtłrzy, {...) les|rjw,',

t4. Zgodnie zzapisami SIV/Z na Str. 51 dot. ,.L,Ioclutu zorzt1dzania obliczełt16p7jy:ysokiei
ł?'tOC1:,,-,,Pocłs|all,oll,ą"funkc.ją nodulu .fes't tłtltomttĄlząęią ząclań nyit{zarylclt z pl,rsceclurą
i instrukcii cłła przelv,arzcłnia danych rlceanogruficzn1;g|1 z u,ykrłrz1,staniew Kotlpu|eł.ów
Duzej l{acy, które znujdttit1 ,sięv, ges|ii Inst1;|ttttł. '' Prosimy o sprecyzorvanie czy moduł
ma stuĄć do autonrat-vzacji zad'ań wytącznie r,vskazanego na str' 2a klastra
komputelo\Ą'ego, (52 nod,v dr'ruprocesorowe Intel Ttalriunr 2 - 208 rdzeni obliczenio*yclr)
będący częścią trójmiejskiego rozpfoszonego gridu naukowego l.AGo?
odp: W chwili obecnej w gestii Instytutu zrajduje się wyłącznie wymieniona w sIwZ i
ptzytoczanaw pytaniu infrastruktura Komputeńw Dużej Mocy
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15. ZaĘładamy. Że Zamar.viający d'vsponLrje serwero\łTlią w siedzibie IOPAN. r'v której
mozna umieścić infrastruktrrrę Sprzętową dostarczon4 rv ranrach reaJizacii zanrórvienia.
Prosinry o podanie czy istlliejąjakieś ograniczenia odnośnie tej serrt.erowni, np. chodzi o
ilość szaf-RACK. rtydajność klimatyzacji. itp.?
odp: Zamawiający dysponuje pomieszczeniem o powierzchni 36m2 pełniąc)m funkcję
serwerowni. Ilość szaf RACK które można ustawić w tym pomieszczeniu zaleĘ od
gabarytów oferowanych szaf. Zainstalowana klimatyzacja wystarcza jedynie na potrzeby
chłodzenia aktualnie uĘwanych vnądzeń.

|6. Zamawiając"v oczekuie. Ze W ramach Zamóu.ienia ot-erent dostarczy minimulrr 2 szafy
RACK. Czy Zantaiviający dopuszcza. Że ofrrent rv ranrach srł'cljego rozl*,iąz'ania
zaproponuje intiastrukturę sprzętorvą, którą naleŻv r.rmięścić u.r,viększej niz2liczbie szaf
RACK?
odp: Z zapisów sIwZ, oraz z konstrrrkcji gramatycznej pytania wyniką żre Zamawiający
oczekuje w przedstawionej ofercię minimum 2 szat typu RACĘ dopuszczając większą ilośó
szaf, jeieli będzie tego wymagało zaproponowane ptzez oferenta rozwią-zanie.

|7. Ile maksynralnie szaf RAC]K filoze zajmolvać infrastruktrlra Sprzętowa dostarczona
pruez Of-erenta?
odp: odpowie&ż na to pytanie uzaleźniona jest od gabarytów szaf zaproponowanych przez
Oferenta.

l8. Czy przedmiotenr Zarnówienia jest rozbudorva klimatvzacii w senverorvni
Zamart'iającego?
odp: oferent musi zaproponować kompletne i autonomiczne rcntiązanie. IężLelri
zaproponowane rozwią.zanie Ędzie wymagało zainstalowania klimatyzacji' musi byó ona
częściąoferty.

19. Do zasilania. jakicir urządzeń mają być r,wkorzvstywane agregaty prądotwórcze, które
Wykonawca ma dostarcz-vć w ramaclr zamórvienia? Czy wyłącznie dcl zasilania
dostarczonęga ptzez Wykonar,vcę Sprzęttl czy rórvniez irrnych wządzeń,?
odp: Agrega! lub agregaty prądotwórcze mają być wykorzystywane jedynie do ochrony
zasilania \rlądzfri| infrastruktury Centrum Danych

20. Jeśli agregaty prądotrvórcze. które rlająbyć dostarczone wra|Tlach Zaniówienia nrają
być lł''ykorzystane do zasilania rórr'niez innvch urządzeń to prosimy o podanie rnocy tych
urządzen'ł
odp: Agregat, lub agregaĘ prądotwórcze będąwykorzystywane jedynie do ochrony zasilania
tltządzeil' infrastruktury Centrum Danych

2|. Gdzie mozna będzie rvstaw.ić dostarczone
prądotwórcze?

rv ramach Zamówienia agregaty

odp: Poniewaz nie są zr:.ane parameĘ agregaĘ lub agregatów oferowanychprzez oferenĘ
nie jest możiliwe na tym etapie wybranie najodpowiedniejszej dla nich lokalizacji
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f2.Dot' str. ó pkt. 7 ,,ptl,siuclu lącze lub dtl'stęp c{rl łącztt .'..'. Prosinry o sprecyzcxvanie
ponriędz-v jakimi punktanri Wr.konarvca met posiadać łącze 10 tiB/s.
odp: oferent powinien udokumentować technicme mozliwości zbudowania łącza
s1metryczrego o przepustowości 10Gb/s pomiędzy podstawowym centnrm danych
i alternatywnym centrum danych, w szczególności posiadanie lub możliwość uzyskania
dosĘlu do łącr-a o takich parametach w miejscu gdzię zaproponuje z\okaluowanie
alternatywnego centrum danych.

23. Dot' połączerria centrun1 IoPi\N z centrunr alternatyrvnym. Zgodrlie z SIWZ:
- IOPAN posiada łącze do M'.\i'{ o prze}]ustort.clsci 6xlCiBis (str' 20)
- Wyrnagane .iest połączenie IOPAN z alterneltr'rr'ną lokalizacjq łączem tl przcpustorvości
10 GBis (str. 50 pl<t.3a).
W zrviązku z port,vŹsz\,nr prosirnv o odpclrvie,J,z cz'v rrvtrika z tego. Ż.e przvłączenie
alternatyrr,r'rej Iokalizac.ji centrum darr-vclr do sieci MAN łączenr l0GB/s nie str.lełnia
u,ymagania.
odp: Zamawiający nie dysponuje łączem o przepustowości lOGB/s (upload i download).
Takich warunków nie spełnia posiadane ptzez Zannwiającego przyłącze do sieci MAN.
w zwią"zku z Ęm przyłączente altematywnej lokalizacji centrrrm danych do sieci MAN, do
której przyłączonyjest Zamawiający nie będzie spełniało wynogów SIWZ

24.Dot. połączellia centrum IOPAN Z centrtln"} alternatyrvn-vm. Zgodnie z SIWZ:
- IOPAN posiada łącze do MAN o przepustorvości (lx'l GB/s (str. 20):
- Wymagarre .iest połqczenie IOPAN z alternatr'u.ną loka|izacją łr1czem o przepustorvości
1OGBis (str. 50 pkt. 3a)
W zrviązku Z po\Ęrzszynr prosimv o odpou.ied.Ź,, C,zy Wykonawca moze rttkorzystać
istniejącą przepLlstowość łącza IoPAt{ 6x1(iRls i rozs,zerzyć jej przepustor,vość o
dodatkolve .łxlGB/s. czy trrusi połącz1,c IOPAN z alternat-vrł.ną lokalizac.ią centrum
danyclr Za pomoc.1 niezaleznego .łącza lOGB/s.
odp: Posiadane pfizęz Zanawiającego łącze jest wykorzysĘwane na bieżące potrzeby
transmisji danych. Zgodnie z opisem znajdującym się na stronie 50 sIwZ przedmiotem
zamówienia jest również dostarczenie usługi polegającej na zapewnieniu przez pewien okres
altemaĘwnej lokalizacji centnrm i połączenia z tą lokalizacją łączem o przepustowości
10Gb/s (dziesięó gigabitów na sekundę) zarówno dla transmisji wychodzącej jak i
ptrychoĄzącej.

25. Dot' str.51 pkt.3b ,,&l,stę1l cło.siet, i Pl()NlER .. , '  Czy Zamarviający.iako uprarvniony
użl,tkorvnik będzie korzystał ze swoiclr praw dostę'pu do sieci PloNlER za pclśrednictrvenr
zapervnionego przez Wykotla\vcę lącza.? .Ieśli nie czy Zamar,l'ia.iąc1' za1rcrrrri uz-vskanie
dostępu do sieci PIO}{IER lra potrzeby realizclr,vanego projektu?
odp: Tak, Z,arnawiający będzie korzystał ze swoich praw dostglu.
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26.Zgodnle 7'7,ap|sar|1i SIWZ na st{ 51 ,,lTyklnull,Ca łwt,śi Ztłtpv'dlruntlv,aĄ Ze łokalizacia
a{ternaĘ,+tłlct dawclł bętłzie clys:1lonowttć przestrzeniq ttmożliy,ictitlcą skludrn+'unie
v:,rz};stkich daruycl,t przechowyl|anyc!1 w repoz1;{t17.j1177 Irlsłylttltt' w t},nr mrlzłbtłość
zrlrgttnizrlu'r}tłit zLtpusa|egtl ce,ntrtfit buckłqslł rl pojentno,ści m,chiu,ttrn tłun1,C|1 l00TB
(sto ferttbaitóv.), które znaidov,ać się będzie ncł paruięci tuśrnrru:ej',, C,y przedmiotem
zamór,vienia ięst dostarczenie Zapaso\\.ęgo cęntrun.} backupu o pojemności archir,vurn
danych l00TB?
odp: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi zapasowego centrum danych wraz z
inaastr*turąbackupu @atn odpowiedz do pytania 24)..

27, Zgodnie z zaptsami SIWZ na Str. 51 ,Ę:lp,,,,cu llllt,si :tt57t,tłruntrnłać, że
lokalizttcja ctłterłlutju,ntt dun.vch l:ętlzie Ą,sprsłltlu,ttć przesłl,zenic1 ttlttozlilą:ictittct!
,skłrsdov'ttnie y:sz},stkich cluns,,ę|1 przechou}nl,cnych w repozvtariutn {n,łtjl{7t17t' lt, fym
mozlilrość xlrganizov,ania (..") zupasrnt,e cenłrun ,yktttdolł,anio danyth |ymczctstlvl;ch O
ptljenłnrlści 30aTB (trzj:5711 terttbrłj|óv,) i pręt{kości zttpislt i rxlcry{u 5GBls (pięć
gigahĘtóv, nct sektłndę)',. Czy przednriotem zarnórł'ienia jest dostarczenie Zapaso\,ł'ęgo
centrum składorł'ania dan;'-ch tvmczasow.vcłr o pojemności 300TB (trzysta terabajtórv) i
prędl<ości zapistt i odcirytu 5GBls (pięć gigabajtólv na sekundę)?
odp: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie ustugi, zapźNowego centrum danych wraz z
infrastrukttlrą składowania danych tymczasowych jest przedmiotem zamówienia. @atz
odpowiedź do pytania 24 i26).

28. Z urr'agi na duzy wolunlen danyclr uwazamy. zę konieczne jest part-vcjonorvanie. Czy
baza dan-vclr porvirura mi eć r,vbudowany nreclranizm part5,cj onowania?
odp: Technologia bazy danych musi zapewniać odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo
bazy danychp,,y uŻyciu takich środków, jakie sąniezbędne do osiągnięcia tego celu.

29. Czy Zamalviający dotr'luszcza zastosou;anie bazy danych open-source?
odp: Zamawiający nie ogramcza w żndęn sposób zaproponowanego rorwiązanta.
Technologia bazy danych musi zapewniać odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo bazy
danych, musi być dostarczona wraz z dokumentacją pąmajmniej w języku polskim oraz
wsparcie technicznę producenta

30' Czy baza danych porvinna nrieć zapeurrione w.strritrcie teclrniczne ptzet producenta.?
Odp: Tak.

31. Dot. Modułu obr:óbki i analizy darr-vclr. Czy uzytkou.nicy zer,r,nętrzni portalu będąmogli
trvorzyć raporty dvnamicznie? Chcielib"vśm'v podkreślić^ Żę udostępnienie tej
funkcj<lnalrrości zbyt szerokiej liczbie uiytkorr.nikórv nroze prorvadzić do rł'zrostu kosztór,v
dostalv-v systemu.
odp: System nie powinien nakładaó ograniczeń co do eksploatacji w zakresie ilości
uĄńkovmikó% którz}, mogą tvtotzyć raporty. Do tej funkcjonalności muszą mieć dostgl
uĘtkownicy zewnętrzni, poniewiui dostgmość do informacji dla uż,ytkowników
zewnęfrzrych jest jednym z podstawowych załoień systemu.
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32. Dot" Modułu clbróbki i analiz.v danyclr. Jaka jest przervidyrvana |tczba uzytkorvnikórv
weq,nętrzn-vch, którz"vbędąrrrogli trł.orzyć dynamicznie raporty.l Cltcie1ib,r'-śmy podkreślić.
że udostępnienie tej finkcjorralności zbyt szerokie'i liczbie uzytkor,l,nikórv mozę prorł,adzić
do niebezpieczeństr,va przecia.zenia bazv oraz porvoduje rvzrost kosztólv dostawv systemu.
odp: System nie powinien nakładaó ograniczeń co do eksploatacji w zakresie ilości
uĄrtkowników, k/tótzy mogą twotzyć, raporty. Zamawiający nie widzi bezpośredniego
związku między ilością uĄrtkowników zarejesilowanych w systemie i posiadających
uprawnienia do tworzenia raportów, a niebe4pieczeństwem przecięeniem bazy

33. Cz.v z'nacz,niki RFID (tagi) są przedmiotem Zamórvienia.7
Odp: Tak.

34. Jeśli znaczniki R}.lD są przednriotem Zamówienia, to prosimy o podanie liczby
znacznikórv' która ma być dostarczo,na.
odp: Wykonawca powinien dostarczyć taką liczbę anaczników RFID, która pozvroli na
wykonanie testów akceptacyjnych systemu.

35. Czy Zanrarł'iający oczekuj e, Że znac,zniki RFID będq aktyrt.ne^ cZY mogą być pasywne.?
odp: Niezbędne są obydwa rodzaje maczrrików

36. Czy Zan-rarviaj4cy oczekuje, Ż,ę na znacz,nikach R}rID będzie nrożlirve nadrukor,vanie
np.7'a pomocąilrukarki ternricznej irrfbrmacji. takich jak kod paskowy oraz podstarvow1'clr
informacji o próbce typu nazwa próbki.}
odp: Tak. Z zastzeŻeniem, źzę technologia druku powinna uwzględniać warunki
przechowywania próbek.

37. Cz.5, Zamarviający oczekuje. Żę znaczniki będą umozlirviać zapisanie na niclr
dodatkor,rych intornracji, t-vpu: prÓbka zer,vnętrzna lutr r'l'er,vlręttzna, czas powstania próbki.
vr'łaściciel, opis parametrórv fizyczn-vclr próbki. kalęndarz dostęprrości^ osoba
odporviedzialna r,v ramaclr projektulbadania. wazność. przewidyr'valna data r,vażrrości?
odp: Talr' znaczniki powinny umozliwiaó zapisanie w nich dodatkowych informacji.

38. .iakiego typtr cz-vtniki RIrID ma dostarczyc Zatnavią|ąc"v: stacjonarne, przenośne cąi
tez zintegror,ł'anę.J
odp: Zarrawiający ma dostarczyć czybriki RFID zintegrowane z komputerem przenośnynr.

39. Ile czytników RltrID nra dostarczyć Wykonarvca?
odp: Wedle uznania Pytającego, lecz nie mniej niż jeden czytnik RFID

40. W jakim zakresie Wykonai,vca ma rclzbudorvać sieć lokalną Zamalviającego? Cz'.
nalezy to rozunrieć. jako zrr'iększenie przepustorł,ości sieci Zamarviaiącego do 1OGb cz,v
teŻ umoz|trvienie podłączania doc1atkor'l.r,ch komputerórv do sieci?
odp: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie infrastruktury centrum danych. Sięć lokalna
Zamawiającego musi zostaó rozbudowana jedynie poprzez zwiększenie przepustowości sieci,
aby możliwe było korzystanie z infrastruktury cęntrum.
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4I. C'zy Wykonawca \Ą' ramach zamórvietria ma zdefiniorvać jakieś usługi.? Jeśli tak, to
prosimy o podanie ilości usług do zdefiniowania?
odp: Pytający nie podał, o jakiego rodzaju usługi chodzi.

42.Proszę o podanie ilości uzytkowrrików narzędzi data mining?
odp: System nie może nakładać ograniczeń co do eksploatacji systemu w tym zakresie

43, Zgodrrie zzapisami odnośnie modułrr audytu systemu, ,,Dcne uuclytu rejes|'rowune
są l'' postaci plikóv, logóll, lltt łr7;pflyęhnionej ma'sz);nie, m'anei dalęj 5|acią
administratorską svslemu.,'Prosimy o w1'jaśnienie. czy jeden z serr,verów '"vskazanych na
stronie 51 ma służyć jako stacja administratorska systemu?
Odp: Tak.

Dot odpowiedzi na pfiania udzielone 24.062

l. W związku z niejasną odpowiedzią ma pytanie ,,,Iuka jesł przev'iclwułla przez
Zamuv,iaiąc.egtl liczhą uż};tkov,nikrivł Poclsystemu zarządzanitt pracami badcm,c4,mi?,'
Prosin'ry o podanie |iczb1, użytkownikórv Podsysternu Za|.Ządzania pracami badarł'czymi,
którą mamY uŻyc przy trvorzeniu rryliczaniu parametrórv dostarczanych elementórł.
sprzętotł1zch?
odp: Zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią ponownie informuję, Że ilość
uĄrtkowników nie może być zdefiniowana z załoŻentą poniewaŹ nie jest możliwy do
przewidzenia rozwój prac badawczych. Jeię|i w ocenie Z,amawiającego ilość
zarejestrowanych uĄrtkowników Podsystemu zatz.ądzanta pracarri badawczymi możle mieć
be7pośredni wpływ na specyfikację infrasnuktury sprzętowej, proszę o scharakteryzowanie
tego wpływt1 aby moŹna było udzielić precyzyjnej odpowiednnapytanie.

Dot. odpowiedzi na pytania udzielone 27.062

1' Dot. odpowiedzi na pytanie nr 9 ..Na stronie 25 SIWZ rłymieniono warstw-v Systemu.
Wśród warstw uyróżnione są..Warstrł,'a Systemu Zarządzania., otaz...Warstrł,a aplikacji i
integracji danych.'. Po analizie zapisów doclrodzimy do wniosku, ze opisy obu warstw są
zb|iŻonę. Prosimy o rvskazanie różnic międz1, warstwami, w Szczególności prosimy o
podanie czy w ramach Warstr,r,y ,.Warstrva ap|ikacji i integracji danych.' mozna rt'yróznić
jakieś moduły funkcjonalne?
odp IOPAN: Róznice rrriędzy warstrvami ..Warstwa systemu zarządzania.', oraz 'Warstrł,a
aplikacji i integracji danvch'' dotyczą dziedzin5, funkcjona|ności rt],mieniorryclr warstw' \v
pierr'r'szym przvpadku są to dane napłyrvające do systemu, w drugim przypadku dane
zgromadzone r,v systemie. Funkcje Warstwy aplikacji i integracji danych zostały
wrymienione r.v SIWZ nastronach f6 i27.

1. Czy poszczególne moduły mogą
jednocześnie?
odp: Zarrawiający dopuszc?A sytuację, w
potrzeby róźnych warstw systemu.

i.vchodzić rv skład i,v kilku rvarstwach

ul|tA cunoPtrsr(t

której modu}y systemu będą działaó na
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2. Prosinr,v o potr,vierdzenie tezy, czy zgodnie z pol,v'viszą odpov'iedzią moina
uznać Że w r,varstwie ap|ikacji i integracji danych znajduje się moduł danych
oceanograticznyclr, którego zadaniem jest ''zal,ząclzttnie i 1lrzechtlll5u,unie
y,szelkich tłanych gronltttlzon1:ch v, rałnąt.'h przepr0u''a,clzonycll trsrrłjek|riv, i badań,
przys:łych prafekłóv' i bud,ań' publikacji \,,ykln}ryQnych ]'+, ramacłt proiekttitl,,
publikat'ii v1vkonyuutrych poztt przepro\|adzonymi 1lrojckłcut.ti, publikaciarni spoza
irłst1:f71;x1, doktłn.łentacią sltllt;sttllt1s't ramttch projektóv, lub pOZu niq bęclącą v,e
wtadanitt in,gtl;łtttu ...,, "
odp: TĄ Moduł Danych oceanograficznych może dńałać na potrzeby Warstwy
Aplikacji i lntegracji Danych

3. Z,amawający wskazał, że funkcje Warstwy aplikacji i integracji danych zostaty
wymienione w SIWZ na sffonach 26 i 27, cTy nalLeźĘy rozumieć, że wszystkie dane
zawartę w tabeli,,Główne funlrcje systemu ZSPDO,, odnosząsię do tej warstwy?
odp: Nie wszystkie. Na stronach 26 i27 opisane sąGłówne funkcje systemu ZSPDO.
Jeżeli Wykonawca uua, na podstawie analizy dokumentacji SIWZ - w tym na
podstawie specyfikacji technicznej _ że system powinien spehriać również inne
funkcje, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ZSPDO, a
wynkająz SIWZ, w tym w szczegó|ności z opisu funkcjonalności modułów, cTy np. z
załoięnta modelu funkcjonalnego systemu ZSPDO (str. 27 sIwZ) to również
powinien zapewnió taką funkcj ona]nośÓ systemu.

f. Dot. odpow'iedzi na pytanie .^,42 ,.I)ot. stl. 2f ..rozbudorva infi'astmkturv
teleinformatycznej''. Zamarviający n'skazał ,, (siec lokalne' scrv,er))' nrutierze tłyskowe,
zasilacze UPS, ągregat.v prtglotv,órczc itp.) '' Prosimy o dclpr:ecyzow-anie tego zapistt.
Zapls,. itp. " jest niejednoznacznv.
odp' IOPAN: ', tr,I/ części przvtt;czonej pl,zez pvlc$q:ego tlmieszczony: jest opis ogólnego
celu projektu' Szczegółow1, u,Tkąz e!emen|,óv, in{łttstruktur1, teleinformatycznej
urnieszczony .jest ne stronie 5l SIWZ".
C.zy naleiry w.ięc uznać, ze zapis,,ittl'' na stronie 22 jest z purrktu rvidzenia przedmiotu
Zamór,vięnia lv zakręsie ,,rozhułav,a infrasłnłkrur.v łeleinftx'matycznej '' za nieistotny gdyż
szczegółolty rłykaz elenrentór,v intiastrukturv teleinibrmatycznei umieszczony iest na
stronie 5 i SiWZ?

odp : Ęrtający nie może uznaó zapisu,,itl).'' zanieistotry, ponieważ stanowi on element opisu
ogólnego celu systemq który powinien dla Pytającego być punktem wyjścia do opracowania
wstgmego projektu systemu. System ma działać autonomicanie _ oruLacza to, że wszelkie
elemenĘ potrzebne do prawidło}vego funkcjonowania ZSPDO są przedmiotem zamówienia.
Wykonawca nie osiągnie pehrej funkcjonalności systemu jeŻelri nie dostarczy elementów (np.
kabli zasilających do serwerów), niezbędnych do jego funkcjonowania.

3. Dot. odpor,viedzi lra pvtanie 43 ,'.f}rosinry: o tloprecvzllĄ.tmie S|WZ v,, punkcie 1"
Elernełlt1l sprzęttnte, który specylikttje elemenrv ,,;przęttlu',e, ,iukie maią hyć przechniołem
Zcłnuhą:ienict. Od1lol.rieclzi Zanun'yiaiącego o krłłlieczno,łci t|rls|av,y agł"egatóv:
prtyl,ołw*rh'c4łęfu, drukttrek kockjv: kl.eshlwj,gh czy też czlł{ników kodóv, 1,,,,31161vych
śu:iątlczą O tj:171 2ę zu|:isy ''y v:1ł. 1runkcie są niekorupletne. |ł. zll,icŁzku Z cz})ł1,t nie mozna
prec"vz1,jnie określić przeelł,łliotl,t zamóu:ienia, a ty-m s{tl?",vtt1 nie 'iest ntoż{iv,u pt"ecvĘllct
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wycena przedfttiotlł Zamówienią,'.
odp. IOPAN: W punkcie 4 sIwZ wymieniona jest specyfikacja sprzętowa określająca
minimalną f-unkcjonalność i uwarunkowania techniczne' jakie muszą spełniać elementy
sprzętowe. Parametry wskazanych przez Pytającego agregatów prądotwórczych nie mogą
być sprecyzow.ane' ponieważ rviązą się one bezpośrednio z zaprezentowanym przęz
oferenta rozwiązaniem technologicznych, które nie moze być narzucone ptzez
Zamawiającego, gdyż naruszałoby to zasady uczcir,vej konkurencji. oferent pow-inien
dobrać parametry urządzen w taki sposób, aby starrowiły one kclmpletne rozr,viązanie.

Na potrzeby ZSPDO potrzebnych jest wiele elementów sprzętowych. Niewątpliwie częśc
znichjestjuzwposiadaniu IoPAN, natomiast pozostałeporvinny zostać dostarczone, Na
podstawie SIWZ nie mrłŻna jednoznacznie stwierdzić. iakie elementy posiada
Zamavłia1ący? Wiedza o elementach, które posiada Zamawiający, a które moŻna
wykorzystać napotrzeby ZSPDOnie jestpowszechnie dostępna.Wzwiązku zpow1'Ższrym
prosimy o uzupełnienie załącznika 4, przynajmniej o elementy oprogfamowania'
jakie należy dostarczyc lub prosimy o podanie jakie elementy sprzętowe będące w
posiadaniu Zama:wiającego mogąbyć uiy'te do realizacji Zamówienia.
odp: Zintegrowany System Przetwalzania Danych oceanograficanych jest rozwi'lzanię6
które ma dńńaś, autonomicznie. Do jego realizacji nie możną wykorzystać żadnych
elementów infrastr'*hr}' teleinformatyczrej i oprograrrowania Ę,dąpego w posiadaniu
Insqrtut Oceanologii PAN
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