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odpowiedź na pytania oferentów dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publiczrego prowadzone w Ębie przetar:ga nieograniczonęgo ,,O1rracowanie i wdroienie
Zintegrowanego Systemu Przetvtnzania Danych Oceanograficznych, nr sprawy:
IOPAN/ZSPDO/2OOO9
Poniżej zacfiowane są pytania z zachowatiem pisowni oryginalnej. Do kazdego pytania
udzielona jest odpowiedź.

1. W opisie waruŃów udziahu w postępowaniu na str. 4 Zamalviający oczekuje m.in., ze
,,Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym,'' Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest m.in. ,,realizacja dwóch
dokumentacji projektowych systemów z branży informaĘcznej o zalcresie i złożoności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia obejmujących: ( .) opracowanie procedur
i instrukcji dla przetwarząnia danych, z uwzględnieniem przetwarzania danych w czasie
rzeczywisĘm,', Czry system ma przetwarzać dane w czasie rzeczywistym? Jeśli system ma
ptzetwatzać dane w czasie rzeczywistym, to prosimy o doprecyzowanie SIWZ, w jaki sposób
ma to wymaganie być realizowane. Jeśli system nie ma przetwarzać danych w czasie
rzeczywistym, to uprzejmie prosimy o usunięcie ww. zapisu z SIWZ jako nięuzasadnionego.
odp: Dane które system ma przetlxarzać są wymienione w sIwZ, między innymi na
diagramie majdującym się na stronie f0, oraz dodatkowo w opisie diagramu, cytuję:
,,Znaczną część danych jest pozyskiwana na bieżąco w czclsie rejsów badawczych oraz
elrsperymentów ląboratoryjnych,,. Ponieważ przetwarzarue danych na bieżąco pozyskiwanych
podczas rejsów badawczych otaz eksperyrrrentów laboratoryjnych jest istotrrą częścią
zamawianego systemu, Zamavnający oczekuje od Wykonawcy udokumentowanych
kompetencji w zakręsię tworzenia systemów ptzetvtaruających dane w czasie rzeczywistym.
Jednocześnie Zamałvtający pragnie zauwaĘć ie nte moze w sposób dowolny zmieruać
zapisów SIWZ, aby dostosować wymagania do możliwości oferentów, poniewaz jest to
niezgodne z Ustawą Ptawo Zatnówień Publicznych

2. Dot. modułu e-learning opisanego m.in. na str' 49 SIWZ _ Czy Wykonawca ma dostarczyć
szkolenia lub innątreść' np. materiały edukacyjne dla studentów?
odp: Nie, Zgodnie z SIWZ wykonawca ma dostarczyć roz.vitązar:rie obejmujące
firnkcjonalnośó e-learning. MateriĄ szkoleniowe będą tworzoile ptzez naukowców podczas
wdrazania i eksploatacji systemu

3. Dot. modułu e-learning opisanego m.in. na str. 49 SIWZ w zakresie telękonferencji _

wideokonferencji' Czy mobilne i stacjoname stacje dostępowe do danych oceanograficznych
wskazane na stronie 5l mająmieć możliwość łączenia się do wideokonferencji?
odp: Zamawiający oczekuje, że mobilne i stacjonarne stacje dostępowe będąmogły korzystać
z peŁrej firnkcjonalności systemu ZSPDO.

4. Dot. modułu e.learning opisanego m.in. na str. 49 SIWZ w zakresie telekonferencji _

wideokonferencji. Jakie innę urządzenia poza mobilnymi i stacjonarnymi stacjami roboczymi
mają być wykorzystywane do wideokonferencji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej
prosimy o wskazanie tych urządzeń.
odp: Zamawiający oczekuje, ie Wykonawca dostarczy system dziaŁający w oparciu
o roruńązaria otwarte' umożliwiające korzystanie z funkcjona|ności systemu również
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z innych vrządzef' komputerowych, nie będących przedmiotem zamówienia, ale zgodne ze
specyfikacj ąlltządzeń dostarczonych w ramach ZSPDO.

5. Dot. modułu e.learning opisanego m.in. na str' 49 SIWZ w zakresie telekonferencji _

wideokonferencji. Czy wszystkie urządzenia do wideokonferencji wskazane w poprzednich
pytaniach muszą mieó możliwość inicjowania połączenia z kilkoma urządzeniami naraz
(konferencja z kilkoma miej scami)?
odp: Zamawiający oczekuje, że organizacja systemu konferencji umożliwi bezproblemowe
przeprowadzanie widękonferencji pomiędzy wieloma miejscami. Jeżęli funkcja inicjacji
paŁączeń,z kilkoma urządzeniami narazjest niezbędnym ęlementem systemu, to powinna ona
być przedmiotem oferty

ó. Dot. modułu e-learning opisanego m.in. na str' 49 SIWZ w zakresie telekonferencji _

wideokonferencji. Czy wszystkie urządzenia wskazane w poprzednich pytaniach muszą mieó
możliwość przeprowad zanta prezentacj i?
odp: Możliwość przeprowadzania ptezentacji jest jednym z elemęntów wszystkich
popularnych systemów wideokonferencji. Zamawiający nie widzi powodów do ograniczanta
funkcjonalności systemu w tym zakresie.

7. Dot. modułu e-learning opisanego m.in. na str. 49 SIWZ w zakresie telekonferencji _

wideokonferencji. Czy urządzenia muszą mieó możliwość łączenia się po ISDN? Czy tylko
po IP?
odp: Zamawiający oczekuje dostarczęnia rczvtlązantą lrtóre umożliwi przeprowadzenie
konferencji przy uĘciu lxządzeń podłączonych do sieci Internet. Jeżeli vrządzenia tę Ędą
gdzieś na trasie połączeruaz sieciąInternet korzystać złączy ISDN, to powinny mieó równiez
możliwość przeprowadzenia konferencji.
8. Dot. modułu e-learning opisanego m.in. na str. 49 SIWZ w zakresie telekonferencji _

wideokonferencji. Czy system do wideokonferencji ma mieć możliwość zapisu
wideokonfęrencj i (szkolenia)?
odp: Zamawiający nie nakłada żadnych wymogów na zapis wideokonferencji. Jednalcie
chciałby zwrócić uwagę Pytającego na fakt, że zgodnie z zapisatni SIWZ Wykonawca ma
obowiąpek wykonać system ptzy uĘciu najnowocześniejszych dostępnych w momęncie
wykonywania systemu technologii.
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