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odpowiedź na pytania oferęntów dotyczące postglowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ,,opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Ptzęfrarzartia Danych oceanograficznych, ff sprawy:
IOPAN/ZSPDO/2OOO9
Ponizej zacytowane są pytania z zachowaliem pisowni oryginalnej. Do kazdego pytania

udzielona jest odpowiedź.

1. Cz1 przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modeli data-mining, czy jedynie

do starczen ie nar zędz|?

odp: Zamawiający oczekuje, zgodnie z zapisenrt w SIWZ' że Wykonawca dostarczy:

,,mechanizmy umożliwiające wydobywanie, przetwarzanie i dystrybucję oraz zabezpieczenie
informacji z wylcorzystaniem nowoczesflych technik i technologii informacyjnycł''. Ponadto
przedmiotem zamówienia jest: ,,obróbka i anąlizą danych,,, ,generowąnie zestawień danych
wg kryterió.w przestrzenno --czcłsowych,,, ,,obróblra danych przy pomocy technik elrsploracji
dartych (data mining) m.in.: metod staĘstycznych, modeli przetwarzania, Hasyfikacji
i grupowania danych,'. Ponadto, cytując SIWZ' ',Llloduł ten (Moduł Analizy i obróbki
Danych) odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych surowych, otrzymywanych z urządzeń
pomiarowych lub danych już przetworzonych poddawanych kolejnym przetworzeniom.
odpowiada on za tworzenie algorytmów i mechanizmów wnioslaljących, realizujących
produlrcyjne jak i e|rsperymentalne procedury analizy danych. Procesy takich ąnaliz
obejmują: - techniki elłsploracji danych (data mining),- metody staĘstyczne, - modeli
prfetwarzania, Hasyfikacji i grupowania dartych, . analizy wiellaformatowe przy uĘciu

funkcjonalności i technalogii dąta mining.,,. Z povtyŻszych zdan wprost wynika konieczność
zaimplementowania modeli data mining.

2 Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modeli data mining' to prosimy
o sprecyzowanie, j aki e modele są przedmi otem Zamowieni a?

odp: W nawią.zaniu do odpowiedzi napytanie 1 w niniejszym zestawie pytań, odpowiedzi na
pytanie l l z zestawu pytan w l: ,,Prosimy o wyspecyfilutwanie modeli data mining oraz
wąIłesu analiz jakie będąwykonywane. odp: Data mining będzie użWane do wyszukiwanie
asocjacji ftorelacje wystę7lujące wśród róznych mierzołtych parametrów), klasyfilracji
(odwzorowanie obrazów .w przestrzeniach wielołvymiarowych), predylrcji i grupawania
(klasteryzacji) darrych, oraz elłsploracji ztożonych typów danych,,, odpowiedzi na pytanie 50
zzęstawu pytan nr 2: ,,W rwięhl z wymaganiem odnośnie obróbki i analizy danych,
prosimy o podanie, jaki będzie obszar analizy w zalłesie data-mining? odp: Data mining
będzie uźywane do wyszukiwanie asocjacji (rarelacje wystę1lujące wśród rózłtych mierzonych
parametrów), klasyfikacji (odwzorowąnie obrązów w przestrzeniąch wielowymiarowych),
predykcji i grupowania ftlasteryzacji) danych, oraz elrsploracji złożonych typów danych', oraz
zapisów SIWZ (m.in. str. 30)' informuję, że przedmiotem zamówienia sąmodele uĄwane do
wyszukiwanie asocjacji (korelacje występujące wśród różnych mierzonych parametrów),
klasyfrkacji (odwzorowanie obrazów wprzestrzeniach wielowymiarowych), predykcji
i grupowania (klasteryzacji) danych, oruz eksploracji złożonych typów danych
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3 Prosimy o przedstawienie specyfikacji mery.torycznego zakresu danych, jakich obróbka
i ana|iza jest przedmiotem Zarnówienia. Wykonawca nie jest w stanie określić kosztów
wykonania mechanizmów analizy danych bez wiedzy o zakresie danych i wymagań
wzakresie tchanalizy.
odp: Jedną z metod szacowania kosztów wytworzenia systemów informatycznych jest

metoda porównawcza. Zannavńający zaĘada, ie Pytający posiada wiedzę i doświadczenię
dotyczącą zagadnień iromtiązań informaĘcznych obszaru morskiego, w szczególności
wiedzę pozwalającąna oszacowanie kosztów wykonania systemu, w szczegóIności w oparciu
o opis działalności (i jej zakresu) prowadzonej przez Zamawiającego.

4. Dotyczy SIWZ punktu 3b oruz odpowiedzi na pytanie
ZarnauliającY wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostęp

zestawu odpowiedzi nr 1.
sieci PIONIER i polskich

centrów superkomputerowych, umozliwiających obliczenia dla nauki finansowane ze
środków publicznych za pomocą dostarczafiego ł,ącza. Jakiej przepustowości transmisji
danych oczekuje Zamawiający pomiędzy alternatywną lokalizacją centrum danych a siecią
PIONIER?
odp: ZatnavttĄący nie nakłada ograniczeń na parameĘ łączą pomiędzy alternatywą
tokalizacją cęntrum danych a siecią PIONIER. Parametry łącza pomięózy alternatywą
lokalizacją centrum danych a siecią PIONIER oferowane go przez Wykonawcę mają zapewnić
bezproblemowąpracę systemu ZSPDO' a ich dobór 1"'y po stronie Wykonawcy

5. Zgodnie zzapisarri SIWZ na str. 5 dot. ,,Modułu zarządzaniaobliczeniami wysokiej mocy''
_ ,,Podstrrwowąfunkcjąmodułu jest automaĘzacja zadań związanych z procedurąi instrukcji
dla przetwąrzania danych oceanograficznych z wykorzystąniem Komputerów Duiej Mocy,
hóre znajdują się w gestii Instytutu',' CZy Zamawtającv posiada oprogramowanie, które
umożliwia ptzetwarzartie danych za pomocą KDM, a rola dostarczanego systemu jest jedynie
automatyzacjązadań z wykorzystaniem tych komputerów?
odp: Częścią działalności naukowej Ins$rtutu oceanologii PAN jest tworzenie
oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie danych za pomocą KDM. Zanavnający
będzie tworrył takie oprogramowanie a ro1ą dostarczonego systemu jest udostępnienie takiej
funkcjonalności, która pozwoli na automaĘzasję procedur uruchamiania zadań
obliczeniowych za pomocą KDM

6. Zanavńający w odpowiedziach z 27.06 w pyt. 26 dot. ,,Modeli wszystkich procesów
funkcjonalnych w notacji UML 2,0 d|a Wykonawców systemu'' stwierdził, ze oczekuje opisu
schematu kooperacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangłŻowanymi w wykonanie
systemu po stronie Wykonawcy. Zgodnie z bogatą i dostępną literaturą notacji UML diagram
kooperacji występował np.w wersji 1.5 i został on zastąpiony w wersji2.0 ptzez diagram
komunikacji. Książka ,,UML dla każdego'' wydawnictwa Helios, na którą powołuje się
Zamavłia1ący dotyczy wersji 1.5. w takim razie prosimy o podanie, jaki diagram naleŻy
wykonać, czy diagram kooperacji w notacji UML wersja I'5, czy też diagram komunikacji
w wersji UML 2.0?
odp: Na zacytowane pytanie f6 z zęstawl pyt,ań nr 2 doĘcz4ce ,,wskazania jakie modele
procesów funkcjonalnych dla Wykonawców majązostać opisane,,, udzielono odpowiedzi, że
,,oferent musi opisać schemat lrooperacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanym
w wykonanie systemu po stronie Wykonawcy',. Ze słownika PWN: ,,kooperacja
,,I. <łłspółdziałąnie w jakiejś , dziedziniey 2. <wspóĘraca między ludźmi lub
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przedsiębiorstwami w produlrcji towarów i usług>f,. Schemat kooperacji oznacza więc
przedstawienie wszelkich za|ężmości pomiędzy podmiotami które działają w imieniu
Wykonawcy (model działania, struktura organizacyjna, zaleŻności pomiędzy podmiotami,
przepływ informacji)' w taki sposób aby dla Zamałvtającego schemat ten był przejzysĘ.
W odpowiedzi tej w żadęn sposób nie było wskazane jakiego rodzaju diagramów UML
i wersji notacji UML ma uĘć Wykonawca poniewaŻ bezpośrednio z SIWZ wynika, fe we
wszelkich modelach wykonanych przl'użyciu notacji UML ma byó uŻywana wersja 2.0
(w tym przypadku SIWZ, strona 57). w drugtej części pytania Pytający nawią'zuje pośrednio
do odpowiedzi na pytanie 27 z zęstawl pytan nr 2, doĘczące definicji pojęcia ,,zdarzenie,,.
W udzielonej odpowiedzi wskazane zostało miejsce, w którym Pytający zr'rajdzie opis tego
pojęcia. W opinii Zamalnającego wersja UML zaptezentowana w cytowanej pozycji to |.4,
anie określona w pytaniu wersja l.5, ponieważ jest to przekład wydania drugiego ksiąźki
za$rtułowanej ,,Sams Teach Yourself UML in 24 Hours'', które pochodzi z roku 200l'
awtedy aktualną wersją specyfikacji UML była wersja l.4. Wydanie trzecie tej pozycji
zavńera UML w specyFrkacji 2.0. w każdym przypadku wyjaśnienie pojęcia,,zdarzenie'' nie
traci na aknralności,niezależmie od wyboru jednego z wymienionychźródeł.

7. Prosimy o określenie czy zwiększenie przepustowości dotyczy sieci LAN Zamavńającego?
odp: Nawiryując do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 40 w zestawie nr 3: ,,W jakim
zabesie Wykonawca ma rozbudować sieć lolrnlną Zamawiającego? Czy naleĘ to
rozumieć, jalo zwięlrszenie przepustowości sieci Zamawiającego do ]0Gb czy też
umożliwienie podłączania dodatkawych lamputerów do sieci? odp: Przedmiotem
zamówienią jest stworzenie infrastrulctury centrum dartych. Sieć lokalna Zamavłiającego musi
zostać rozbudowana jedynie poprzez mlięlrszenie przepustowości sieci, aby możliwe było
korzystanie z infrastruktury centrum.,, Zannawiający informuje, że nie widzi konieczrości
rozbudowy sieci LAN, zastnegając, Że rontięanie Zamawiającego nie powinno pogorszyć
dotychczasowych warunków pracy w sieci LAN Zamawiającego.

8. Jeśli zwiększenie przepustowości ma dotyczyć sieci LAN Zamawiającego, to prosimy
o podanie oczekiwanej wielkości przepustowości?
odp: Nawiąnłjąc do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 7 w niniejszrym zestawie pytań, oruz
nr 40 w zestawie nr 3 Zamauńający informuje, że nie nakłada na oczekiwanąprzepustowośó
sieci LAN zadnych wymogów pza" zastosowaniem takiego rozwią7ania' które będzie
umożliwiało korzystanie z firnkcjonalności ZSPDO w sposób niepogarszający
doĘchczasowych (tj. przed rozbudową o ZSPDO) warunków pracy w sieci LAN
Zamauńającego.

9. Jeśli zwiększenie przepustowości ma dotyczyć sieci LAN Zamawiającego' to prosimy
o podanie jakie aktywne urządzenia sieci na|ezy wymienić?
odp: NawiąTtljąc do odpowiedzi udzielonej na pytania nr 7 i 8 w niniejszym zestawię pytali'
oraz pytanie nr 40 w zestawie nr 3 Zamałvtający informuje, Że nie widzi konieczrości
rozbudowy sieci LAN, zasttzegając, że rozłvięanię Zamawiającego nie powinno pogorszyć
dotychczasowych warunków pracy w sieci LAN Zamawiającego.

10. Jeśli zwiększenie przepustowości ma dotyczyć sieci LAN Zamawiającego' to prosimy
o podanie ilości gniazd urządzeń aktywnych sieci niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
Zamav,lnjącego?
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odp:
Zamavttającv przyjmuj e, Że pruez pojęcie gruazdo utządzę111v akfywnego sieci Wykonawca
rozumie port telekomunikacyjny vrządzerua sieciowego. Zamawiający nie ma żadnych
potlzeb zv,łiązanych ze zwiększeniem ilości portów telekomunikacyjnych wządzeń
sieciowych poza zak'r esem realizacj i ZSPDO.

1 1. Prosimy o określenie, czy zwiększenie przepustowości ma dotyczyć dostępu do sieci
Internet ptzez IOPAN?
odp: W nawią,zarriu do odpowiedzina pytanie w 3 z zestawu w 3, zadarle do odpowiedzi na
pytanie nt 43 z zestawu w 2 brzrrtiącej: ,Jintegrowany System Przetwarząnia Danych
oceanograficznych jest ron,viązaniem hóre mą działąć autonomicznie' Do jego realizacji nie
można wykarzystać zadnych elementów infrastruhury teleinformatycznej i oprogramowania
będącego w posiadaniu InsĘtutu oceanologii PA}f, Zamałwający informuje, że dostęp
IOPAN do sieci Intemet nie należy do zakresu ZSPDO.

12. Jęśli zwiększenie przepustowości ma dotyczyó dostępu do sieci Internet ptzez IoPAN, to
prosimy o podanie wymaganej przepustowości?
Odp: Nie dotyczy.

13. Jeśli zwiększenie przepustowości ma dotyczyć dostępu do sieci Internet ptzez IOPAN, to
prosimy o podanie' czy przępustowość tama być symetryczna?
Odp: Nie dotyczy.

14. Prosimy o podanie, ile maksymalnie szaf RACK moŻe zajmować infrastruktura sprzętowa
dostarczonaprzęz oferenta przy zaŁoŻeniu' ze szafa będzie miała wymiary: szerokość 80 cm,
głębokość 100 cm, wysokość 225 cm?
odp: Nawiąaując do odpowiedzi^udzielonej napytanie nr 15 zzęstawu pytan nr 3 można
przyjąć, że prza powierzchni 36mf , oraz aktualnym wykorzystaniu powierzchni około 6m2 do
dyspozycji pozosĘe około 30 m2. Ponieważ jedna szafa RACK wg parametrów podanych
ptzęz pytającego ma powierzchnię 0,8m", teoretycztię na tej powierzchni powinno się
zmieśció 37 szaf (część całkowita wyniku dziaŁana 30/0'8). Zamawiający chciałby jednak
zwrócić uwagę' że w zaproponowanym rozwiryaniu Wykonawca będzie musiał zapewne
uwzględnić wykorzystanie części powierzchni na ciągi komunikacyjne, transport powietrza
chłodzącego, o ile jest on potrzebny i inne niezbędne elementy proponowanego ronrią.zania.

15. Prosimy o podanie, jak należy rozumieć pojęcie ,,Centrum Danych'', którym Zamav,iając1ł
posługuje się w odpowiędzi na pytania 19,20 z 06.07 .f009?
odp. Pojęcie Centrum Danych odnosi się do infrastruktury teleinformatycznej systemu
ZSPDO oznaczonęgo prostokątem o nazwie ZSPDO na Rys. 3, znajdującym się na stronię 22
SIWZ

|6. Czy UPS' które mają być przedmiotem dostawy w ramach zamówienia mają zasllac
równiei inne urządzenia?
odp: W nawią3aniu do odpowiedzi udzielonej na pytania nr 19,f0 zsstawu rc 3 Zamatńający
informuje, ie ptzedmiotem dostawy ma być kompletrry i autonomiczny system dysponujący
własnym rcrwiązanlem ochrony zasilania. Jędnoczęśnie rozwiąpanie ochrony zasilania
doĘczy Ęlko i wyłącznie systemu ZSPDO.
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17. Jeśli UPS, które mają być przedmiotem dostawy w ramach Zamówięnia, mają zasilac
również illuneurządzenia, to prosimy o podanie mocy tychurządzen,
odp: W nawią,zaniu do odpowiedzi na pytani nr 19 i 20 zestawu nr 3, otaz pytanie 16
niniejszego zestawu Zamavńający informuje, że Wykonawca ma zaprojektować i dostarczyć
rozłuązane w zakresie ochrony zasilania wyłącznle wządzeń naleĘcych do zakresu
realizaili ZSPDO

l8. Prosimy o podanie, w jakich warunkach przechowywane są próbki, na których mają być
nakleione znacznlki RFID? Czy przechowywanie wiąże się z nisk{wysoką temperaturą
wilgotnością promieniowaniem lub innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na
zmniej szenie trwałości etykiet?
odp. Próbki przechowywanę są w różnych warunkach. Częśó z nich jest przechowywana
w pomieszczeniach magazynowych na regałach przemysłowych w temperaturze powyżej 0.C.
Część, próbek jest przechowywana w zamrażarkach w temperaturze .80.C. Zamavńający rue
wie, jaki moŻe to mieć wpływ na trwałość etykiet, gdyŻ zaleĘ to od rodzaju etykiet.

19. Na jakich zasadach ma być realizowana usfuga wskazana w załączniku U4 do umowy
''pomoc w bieżących problemach dotyczących oprogramowania? Czy musi ona odbywać się
w siedzibie Zamavńającego?
odp: Miejscem realizacji umowy jest siedziba Ins$tutu oceanologii PAN. Powstałe
problemy muszą byó rozwiąpywane w miejscu rea|izacji umowy' Wykonawca nie nakłada
jednak wymogu ftzycznej obecności przedstawiciela Wykonawcy' o ile moi{iwa jest
likwidacja powstałego problemu w sposób zdalny

20. Na jakich zasadach ma być realizowana usługa wskazana w załączniku U4 do umowy
,'pomoc w bieżących problemach dotyczących oprogramowania''? Jakie Zarnawiający
przewiduj e formy kontaktu?
odp: W nawią.zaniu do odpowiedzi na pytanie 19 Zamaliający informuje, że dopuszcza
wszystkie formy kontaktu, które doprowadzą do likwidacji powstĄch problemów
z zachowaniem opĘmalizacji czasu rozutiązania problemu.

21. Na jakich zasadach ma być realizowana usługa wskazana w załączniku U4 do umowy
,,pomoc w bieżących problemach dotyczących oprogramowania''? W jakich godzinach orazw
jakie dni ma być realizowana ta usługa?
odp: odpwieMna to pytanie zawartajest w $6 zaŁączrika U4 do umowy' cfiję: ,,W
przypadkuwystąpienia lub ujawnienia sięwady systemu ZSPDO Wykonawca zobowiązuje się
usunąć zaistniałą wadę niezwłocznie, lecz nie później niż w przeciągu 3 dni od uzyskania
zgtoszenia przekazanego pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu' Wykonawca
będzie w ząbesie zgłaszania gwąrii systemu będzie dostępny w godzinach 8.00-22'00, 7 dni w
tygadniu, 365(6) dni w roku,', W nvią7ku z dodaną preambułą do $7 Umowy ,,Dla potrzeb
niniejszej Umowy i jej załączników, Strony razumieją iż ,,Wado,, oznącza jakąkolwiek
niesprawność Systemu, sprzętu, oprogramowania, jak i wszelkich innych elementów
wchodzących w sWad przedmiotu zamówienia' Wada wystęuje wówczas jeżeli dany element
zamówienia nie działą zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w Ęm w szczegóIności
funkcjonalnościq o jakiej zapewnił Wylrlłnawca, a ldórą jest niezbędna do prawidłowego
dziątania Systemu. Jaka przyWaĄl rozumienią pojęcia Wądą można wslrazać: nieruchomienie
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się systemu, serwera lub serwerów, stacji roboczych lub stacji roboczej, ,,zawieszanie się',

systimu lub oprogramowania, działanie systemu lub oprogramowania w sposób

niezapewniający funlrcjonalności (o której mowa w SIWZ), niesprawność sprzętu

uniemożliwiającą korzystanie z jej funkcjonalności ( o Hórej mowo w SWZ).,,

22. Czy Zamaulnjący przewiduje możliwość dostępu w okresie gwarancji dostęp do sieci

wewnętrzn ej Zamawiającego poprzez VPN?
odp: Ętający nie wskazał, kto miałby uzyskiwać dostęp i w jakim celu. Jeżeli chodzi

o dóstp inżynierów pracujących na tzecz Wykonawcy ptzy realizacji systemu ZSPDO, to

możliwy będzie dostęp, przy ograrriczeniu tego dostglu do ściśle określonych osób, oraz

wyłącmie do elęmęntów infrastrukfury ZsPDo. Dostąl do innych segmentów sieci

wewnętrznej ,nienaLeżących do infrastruktury ZSPDo nie jest możliwy.

23. Czy Firewall jest przedmiotem Zamówienia?
odp: Za|ezy to od zaproponowanego rozwią7ania. W ocenie Zamałiającego jest trudne
dostarczenie systemu działającego na sĘku z siecią Internet, nie posiadającego
firnkcjonalności firewall. w tym miejscu Zamawiający pragnie w szęzególności zwrócić
uwagę' na zapis na str. f2 s|wz doĘczący funkcjonalności ZSPDo, cyfuję opracowanie
mechanizmów ułat,łłiających wydobywanie, przetwarzanie (opracołvywanie) i Ęstrybucję
informocji oceanograficznej w celu jej szerszego udostępniania i wykorzystywania w
bądaniach oraz mechanizmów jej zabezpieczenia przed celowym lub przypadfuruym
zniszczeniem; otaz opracowanie systemu zarzątlzania udostęnianiem danych
oceanograJicznych innym insĘtucj om ;
Jednocześnie Zanavtiający pragnie zwrócić uwagę na treść załącnllkja U4 do Umowy pkt. 3
ppkt e) IW ramach usług serwisowych Wykonawcą aapewnia w szczególności stały nadzór
profesjonalnych serwisantów nad Sprzętem orąz oprogramowaniem zainstalowanym w
wynilal wdraŻanią ZSPDO i zapewnia malrsymalną funkcjonalność, operacyjność i
efektywność ZSPDO. Ząkres usług obejmuje w szczególności następlujące usługi:J opielra nad
opr o gramow aniem s ie ciowym or az ?Ipewn ienie b ezpie cze ńs tw ą anUw irus ow e go i ochrony
gromadzonych danych.

24. Czy oprogramowanie antywirusowe jest przedmiotem Zamówienia?
odp: Jezeli Wykonawcauwaia, że stacje robocze powinny być chronione oprogrźrmowaniem
antywirusolvym, powinien umieśció je w ofercie.

w tym miejscu Zamaliający pragnie w szczególności zwróció uwagę' na zapis na str.22
sIwZ dotyczący funkcjonalności ZSPDo, cytuję opracowanie mechanizmów ułatwiających
wydobywanie, przetwarzanie (opracowywanie) i dystrybucję informacji oceanograficznej w
celu jej szerszego udostępniania i wylrorzysĘwania w badaniąch oraz mechanizmów jej
zabezpieczenia przed celowym lub przypadlawym zniszczeniem; oraz opracowanie systemu
zarządzania udostępniąniem dartych oceanograficznych innym insĘtucj om ;

Jednocześnie Zarnauńający pragnie zwrócić uwagę na treść zaŁącznikja U4 do Umowy pkt. 3
ppkt. e) [W ramach usług serwisowych Wylanawcą zapewnia w szczególności stały nadzór
profesjonalrtych serwisantów nad Sprzętem oraz oprogramowaniem zainstalowanym w
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wnilzl] wdrażania ZSPDO i zapewnia malrsymalną funkcjonalność, operacyjność i
efektywność ZSPDO. Zabes ustug obejmuje w szczególności nastę1łujące usługi:J opielrn nad
oprogrąmowaniem sieciovvym oruB zapewnienic bezpieczeństwa antywirusowego i ochrony
gromadzanych danych.

25. Cry Zatnavtiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia w siedzibie
Zamavtiającegonapotrzebyrea|izacjiZamowienia?
odp: Ęrtający nie określił, o jakie potrzeby realizacji Zamówienia chodzi. Zamawnjący może
udostępnió Wykonawcy sale do przeprowadzenia szkoleń. W stosunku do pozostałych
elementów rea|izacji Wykonawca oczekuje, żę Zamavnający dysponuje siedzibą
i infrastrukturą niezbędną do wykonania Zamólńenia. Naturalnię Zamawiający będzie starał
się pomóc Wykonawcy, i w miarę możliwości postara się udostglnić odpowiednie
przestrzenie _ jednakże wymaga to wcześniejszego omówienia.

26. Zgodnie z zapisalrli odnośnie modułu audyttl systemu ,'Dane audytu rejestrowane są w
postaci plików logów na wyodrębnionej maszynie zwanej dalej stacją administratorską
systemu''. Zgodnie z odpowiedziarriZamawiającego jeden z sęrwęrów wskazanych na stronie
51 ma sfużyć jako stacja administratorska systemu. Czy ww. serwer ma być wykorzystywany
wyłącznie jako stacja adminisffatorska systemu czy tei moŻna na nim zainstalować inne
oprogramowanie?
opd: Zamawiający nie widzi przeciwwskazań w zakresie instalacji innego rodzaju
programów na stacji administratorskiej' o ile będąone słu:Ąó celom ZsPDo

27. Dot. zapisów SIWZ s. 49. Czy komponenty modułu zarządzania obliczeniami wielkiej
mocy powinny być dostępneptzezmoduł portalu?
Odp: Tak

28. Dot. zapisów SIWZ s. 49. Czy komponenty modułu zarządzania obliczeniami wielkiej
mocy powinny korzystać z modułu meta danych?
Odp: Tak

29. Dot. zapisów SIWZ s. 49. Czy moduł zarządzartia obliczeniami wielkiej mocy ma
pobierać dane nieprzetworzone z ZSPDO?
Odp: Tak

30. Dot. zapisów SIWZ s. 49. Czy moduł zatządzania obliczeniami wielkiej mocy ma
pobieraó dane przetworzone zZSPD0 do dalszych przekształcen?
Odp: Tak

31. Dot. zapisów SIWZ s. 49. Czy modu\ zarządzania obliczeniami wielkiej mocy ma
zapisywaó dane przetworzone w systemie ZSPDO w module danych oceanograficznych?
Odp: Tak
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