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odpowiedz na pytarria oferentów doĘczące postgnwania o udzielenie zamówienia
publiczrrego prowadzone w Ębie przetargu nieograniczonego ,,Opracowanie i wdrożenię
Zintegrowanego Systemu Przętwanania Danych oceanograficmych, nr spfawy:
IOPAN/ZSPDO/2OOO9
Poniżej zacytowane są pytania z zachowaniem pisowni oryginalnej. Do kazdego pytania
udzielona j est odpowiedź.

l. Zgodnie z z'apisani SIWZ na stronie 3 Zamórł'ienie <lbejmu.je nr.in. przeprorvadzenie
szkoleń dla administratorórv rt.zakresie administrorvania systenrenr (senł,erem' urząclzenianri
sieciouvmi. bazanri danych)' str' 56 r,vskazatro rólvniez. Że,,szkolenie v,zakre,łii ohsłtłgi,
fitnkc.iołttlll'ttltitt i ttclministt.ov'anią 's1's|cmel,n.,. C,y rv ramach t'vch szkoleń Zamarviając}'
oczekuje przeszkoIenia adrninistratorór,v r,r.zakresie twcrrzenia rveb services. xmI.J
odp: Szkolenie administatorów powinno obejmowaó ,,szkolenie w zakresie obsfugi,
funkcjonowania i adminishowania systemem''. Jeżeli niezbędnym elementem będzie
tworzenie web services i xml, powinien być on przedmiotem szkolenia. ZanawiĄący ma
jednak nadzieję, że sposób obsługi ZSPDO zostanie tak zaprojektowany i wykoan/ plzez
Wykonawcę, że nie będzie potrzeby nauki w ponadprzeciętnym zakresię Web sórvic"' i*o't,
a jeircli juzto w okrojonym zakresie.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ na stronie 3 Zamórvienie obejmuje m.in. przeprorł.adzenie
szko]eń dla administratoró$.rv zakresie adnlinistrorvania systenlenl (SL'nĄrerem. urządzeniami
sieciolwmi^ bazamt danych). str. 56 lvskazancl rór'nrriez. Że ,'szkolertie v, zakresie obslttgi,
/ilnkt,jonrnĄ,u,niu i ucłministl.rn.|,tłł1itt sy;s!en1etll.'. Czy r,t' ramach tych szko|eń Zamarviając1,
oczektrje przeszkoIenia admitristratorórv z tarzędzia raportu"iąceuo. tak ieb1t *ogii
samodzielnie tworzyć raporty.l
odp: Szkolenie administratorów powinno obejmowaó ,,szkolenie w zakresie obsługi,
funkcjonowania i administrowania systemem''. Poniewaz tworzenie raportów jest funkcJą
systemu, powinno być ono przedmiotem szkolenia.

3. Zgodrrie z zapisami SIWZ na stronie 3 Zamórł.ienie obejnruje m.in. przepror,vadzenie
szkoleń dla adniirristratorór,v rt'zal<resie adnrinistrorł.ania systemenl (Ser\vęrem. urząclzeniami
sieciort-vnri^ baz'arri darlvch). str. 5ó r,vskazano rórvniei. Że ,,szkolenie ll,, zah.esie obs,lugi,
filnkcjrlnrru,urtiu i utlminislrol1,,ttłlitt s.|lslcnletn,,. Czy rv ranrach tych szkoleń Zamar,via.jącv
oczekuje przeszkolenia adnrinistrirtorór,v z narzędzi, Za pomocą których 7'ostał rt,ykonany
systenr?
odp: Szkolenie adminisffatorów powinno obejmować ,,szkolenie w za}resie obsługi,
funkcjonowania i administrowania systemem''. Ieie|i urrriejętrość posfugiwania 'ię
narzędziami' za pomocą których został, system niezbędna jeit do-obsfugi lub
administrowania systemem, posfugiwanie się naruędziami powinno być przedmiotem
sz*olenia
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4. . Zgodnte z zapisanri SIWZ na stronie 3 Zamórł'ienie obejmuje nr.in. przeprowadzenie
szkoleń dla administratorów rł' zakresie administrorvania systemenr (senverem. urządzeniami
sieciow1rmi. bazami dan.vch). str.56 wskazano rólvniez. Żę,.szkołenie w zakresie obsługi,

"fitnkc,ionowaniu i ut{ministrov,ania sys|etnem,,. Czy rv ramach tyclr szkoleń Z'amawiĄący
oczekuje przeszkolenia lv zakresie tlvorzenia rł'łasnyclr modeli lv data mining?
odp: Szkolenię administratorów powinno obejmowac ,,szkolenie w zakresie obsfugi,
funkcjonowania i administrowania systemem''. PoniewaŹ tworzenie własnych modeli arnLiz
datamining jest funkcjąsystemu, , powinno być ono przedmiotem szkolenia

5. Zgodnie z' z'apisamt Z'*łącznika nr: U3 _ SZKOI,E1VIE dcl umowy, Zamawiający ma
zapelr'nić zap|ecza techniczrre dla szkolenia. Prosim'v o podanie CZy zatnavłiający dysponuje
salą szkoleniorvą rv której znajdują się stacje robocze podłączone do sieci weltnętrznej
Zamarł'iającego. na której mozna by było zorganizor'vać szkolenie?
odp: Zgodnie z zapisem punktu 6b załącnlka U3, Wykonawca ma zapewnić ,,wszystkie
niezbędne materiały szlroleniowe, potnoce, urządzenia, maszrył, itp., stużące
przeprowadzeniu szlroleń, po jedrtym lromplecie dla każdego uczestnilrn,,. W szczególności ma
zapewnić na potrzeby szkolenia stacje robocze.

6. Zgodrrie z zapisami SIWZ na stronie 3 Zamólvienie obejmuje m.in. przeprorvadzenie
szkoleń dla adnrinistratorórv rt. zakresie administrorł'ania systemem (serwerem' urządzeniami
siecior,łynri, bazami danych), str. 56 r,vskazano równiez. ie,,,szfułlenie v: zakresie obsłzłgi,
'/iłnkcionov,ałlia i udłninistl.ov,uniu sj;sten,łem,'. Przepror'vadzenie takiego szkolenia w
oczekiwanym zakresie czasie 20 godzin. czvli około 3 dni szkoleniowych jest trudnę do
realizacjt. Czy Zamasviający doprtszcza. ie szkolenie nroŹe tr.lvać dłuiej? W naszej opinii z
uwagi na duŹy zakres przednriottt Zanrór,vienia oraz rrykorzystane oprogfamolvanie
dodatkowe szkolenie takie nroze tru,.ać na\Yet 80 godzin szkoleniowych'
odp: Czas ptzea.taczony na realizację szkoleń w zakresie obsfugi, funkcjonowania i
administrowania systemem został olrreślony na 20 godzin. W ocenie ZannwiĄącego taki czas
powinien wystarczyć narca|iz'ację progfttmu szkolęnia. JeŻeli w ocenie oferenta pruewiduje
on ptzeznaczenie dłuŹszego czasu na przeprowadzenie szkolenia, możs on złoĘć ofertę
przeprowadzenia szkoleń w większym qłmiarze godzinowym.

7. Zgodnie Z ZaplsaffLi SIWZ na stronie 56 Zamalvia'i,ę,v oczekuje przeszkolenia
uŻytkclwnikórv z obsługi i l.unkcjonorł.ania s.vstemu. Czry program szkoleń ma być talii sam
dla v'szystkich grup szkoleniorłych?
odp: Wszystkie grupy mają zostaó przeszkolone w zakresie obsługi i funkcjonowania
systemu. Program szkolenia powinien obejmowaó pehą funkcjonalnośó dostgną
uzytkownikom , W zwiryku ztym powinien byó jednakołvy dla wszystkich uczestrików

8. Jeśli program szkolerria ma być taki sam dla r,vszystkich grup szkolenior,l'ych i ma
obejmov'ać cał1, zalires lunkcjonaln-v systemu lv naszej opinii czas szkolenia - 10 godzin.
czyli około 2 dni' jest zbyt krótki' C,zy Zama:wiający dopuszcza. Że szkolenie będzie tnvato
dłuiej.7 W naszej opinii, z ur'l'agi na duŻy zakres przednriotu Zamórvieniaataz rłykorzystane
oprogramorvanie dodatkorve szkolenie takie rnoŹe trrvać narvet 30 godzin szkoleniołrrych.
odp: Czas ptaęnaczony na realizację szkoleń w zakresie obsługi i funkcjonowania systemu
został. określony na 10 godzin. W ocenie Zanuńającego taki czas powinien wystarcryć na
realizację progfilmu szkolenia. Jefeli w ocęnie oferenta przewiduje on przenlaczenie
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dtuższego czasu na przeprowadzenie szkolenią może on złoĘć ofertę
szkoleń w więksąm wymiarze godzinowyrn.

9. zgodnie z zapisami SIWZ dostaw'ca ma dostarczyc na potrzeby centrum podstaworvego
minimum 3 macięrze kaŻda o pojemności 4'8 TB' co daje łącznie około 14'6 TB. Na stronie
24 wskazat.to, ze w początkowej fazie dzlałania ZSPDO w systemie ma być 20 TB danych, a
w kolejnych latach |iczba danych ma przyrastać po nrinimunr 37,5 TB danych, ar:chiwizacja
ma odbyrvać się po 5 lataclr. Tak rvięc łącznie po 5 lataclr tączna |iczba danych wvniesie
minimum f07'5 TB danych (20 + 5*37.5). Clzy r,vskazane dane nrają być zapisane na
macierzac|r dyskorłyc|r znajdujących się w Centrum Podstawowym?
odp: Wskazane dane majązostaó zapisane w bibliotece taśmowej

10. Czy ptzetw.arzanie danych rvskazanvch rv pytaniu 9 będzie odbywać się w Centrum
Podstawowym czy tez Centrum Zapasowym. Zaznaczamy, Że nię c|iodzi o sytuację. Że ma
miejsce katastrofa o zasięgu lokalnym?
odp: Podstawowyrr miejscem ptze$łarzartia danych jest Centrum Danych. Zamawiający
dopuszcza sytuację, w której dane będąprzetwarzane również w Centrum Zapasowym

ll. Zgodnie z zapisami SIWZ na stronie 51 r,ł'skazano. Że przedmiotem Zamórvienia jest
,,Biblioleku zctlłierającu dv,ct nu1lędy v' techrullogii Stłper DLT ltłb I'T() []|tritlłt 1, Czytnik
kodóy' paskrnlych lr(tz lnożliv'ość tlbslt,tgi minimułn ] 20 taśrn,', Czy przedlniotem
Zamórvienia sąrórvniez taśm,v do tej biblioteki.}
odp: Wszystkie elementy infrastruktury powinny być dostarczarre z kompletem materiałów
eksploatacyjnych koniecznych do funkcjonowania dostarczonych vrządzeń w zakresie
wymaganym do osiągniecia prawidłowej funkcjonalności ZSPDO. Ontacza, to, Że liczba
dostarczonych taśm powinna być wystarczającado pomieszczenia danych' którymi dysponuje
Inst}rhrt, a których objętość s/ykonawca prawidłowo obliczył w pytaniu nr. 9.

12. Jeś|i przednriotenr Zamówienia są taśmy r,vskazane rv pytaniu 11, to prosimy o podanie
Iiczby taśnr'jaka nra być dostarczona?
odp: Ilośó taśm, która ma być dostarczona uzależniona jest od zaproponowanego rozwiąpania
(patru pytanie nr 9 i 11).

13. Czry lv ramach ,,fuIoclułu łnugazynov,,antl i tlostę1;u eb próhek'' przedmiotem Zamórvienia
jest dostarczenie systemu pomieszczen?
odp: oferent nie określił, co rozumie pod pojęciem ,,system pomieszczeń',. Zamawiający
dysponuje pomieszczeniami do przechowywania próbek i ,,system pomieszczeń'' nie jest
objęty SIWZ.

14. Czy rv ranrach ,,,\,Iodułrt maguzy|Ilv,ttrtct i dostęptt do próbek.' przednriotem Zamórvienia
j est dostar:c zeni e szaf przecłrorru.i ąc 1'ch próbk i.?
odp: Zamawiająpy dysponuje szafami do przechowywania próbek i nie są one przedmiotem
SIWZ. Jeżeli wymienione pvzez Pytającego szaĘ są częścią proponowanego ptzez
Wykonawcę systemu,i bez nich system nie może osiqgnąó wymaganej funkcjonalności, szaff
te powinny zostać, dostarczone.
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15. Dotyczy odpowiedzt na pytanie 3 zestawu odpowiedzi nr 1 . Zamawiający określił, iż
dostęp do sieci PIONIER ma być realizowany za poŚrednictwem dostarczonego Łącza. Czy
nalezy przez to rozumieć, ii zaproponowana alternatyrł,na lokalizacja centrum danych ma się
znajdowac w senverowni będącej własnością któregoś z fI akademickich sieci MAN
tworzących sieć PIoNIER?
odp: Zamawiający w żndnym miejscu sIwZ nie nakłada innych wymogów co do lokalizacji
Zapasowego Centrrrm Danych, niż parameĘ łącz'a i odległość od Centrum Danych.
Realizacja dostgtu do sieci PIONIER nie ma ^,Iiąz]K|I z loh,aLizacją Zapasowego Centrum
Danych. Jedpie ruch do sieci PIONIER ma używać dostarczoneg w ramach zamówienia i
jedynego projektowanego łącza dla Zintegrowanego Systemu Prz-etwavanla Danych
Oceanograficzrych.
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