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odpowiedź na pytania oferentów dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w fiybie przetargu nieograniczonego ,,opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Przefrtaruania Danych Oceanograficmych, nr sprawy:
IOPAN/ZSPDOizOOO9
Poniżej zacytowane są pytania z zachowaniem pisowni oryginalnej oraz oryginalnej
numeracji. Do kazdego pytania udzielona jest odpowiedź.

4. Pomiędzy iloma miejscami (maksynalnie) ma zostać zestawiona wideokonferencja?
odp: W nawią.zaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 22 z zestawu pytań nr 2,
Z'arnavtta1ący określa minimalnąilość jednoczesnych uczestników wideokouferencji 5 osób
bez ograniczeń co do ich lokalizacji.

5. Ilu dodatkowych uczęstników (pracujących na stacjach roboczych i notebookach) ma mieć
potączenia się z zestawionąwideokonferencją? Proszę podać maksymalnąilość osób.
odp: W naz:uu.lrązan|u do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 4 wniniejsąim zestawię pytari'
oraz odpowiedzi udzielonej na pytanie w 22 z zestawu pytan nr 2, Zamavtiający okręśla
minima|nąilość jednoczesnychuczestnikówwideokonferencji 5 osób, bez ograniczeń co do
inicjowania i dołąpzania się do prowadzonej wideokonferencji.

6. Proces arnlityczny data mining obejmuje ptzetworzenie danych, obróbkę' dopasowanie
struktury danych do badanego zagadnienia (zjawiska) oraz wykonanie analiz data mining na
takptzygotowanych danych. Proces ana|itycznyjest więc uza\ęiniony od wolumenu danych
|(rekordów, obserwacji, oraz|iczby cech (zmiennych) orazich charaktęru (zmienne ilościowe,
jakościowe _ nominalne, porządkowe, konieczność obróbki zmiennych tekstowych itp.).
Dlatego też prosimy o opisanie przykładowego zadania ana|itycznego w celu wyobrażenia
sobie złożoności takiego procesu ' otaz w konsekwencji. wynragania obliczeniowe. Dopiero
takie informacje pozwolązaproponować odpowiedniąkonfigurację Serwefa analitycznego.
odp: 

.W 
nawią7aniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 38 w zestawie pytań nt 2,

7'amawiający przyjmuje' ie jednoczesna ilość użytkowników dokonujących
zaźrwansowanych ąna|iz nie powinna ptzekraczyć 50. odnośnie drusiej części pytania
Zanawiający nawiąpując do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr l z części doĘczącej
opracowania Wstępnego Projektu Systemu ZSPDO, zawarte w zestawie pytan m 1, zwiąaane
z określeniem funkcjonalności systemu (ilość usfug, jaka ma byó uruchomiona w momencię
rozpoczęcia ptacy produkcyjnej) informuje Źe nie jest w chwili obecnej zrrerrry program badan
naukowycĘ które Ęfuprowadzone w tym okresie, ani charakter analiz, które bęĄniezbędne
dla pracy naukowej w czasie eksploatacji systemu. Architektura systemu z ratoŻetia ma
charaktęr otwarty i musi umożliwić przeprowadzenie analiz, które Ędą wtedy wymagane do
rca|lzacji programów badawcrych. Przykładow1.rn zadaniem analityczfiym' które może byó
realizowane przez system to wyszukiwanie wysĘlień zjawisk nietypowych dla wybranego
ptzedziału czasu w zgromadzonej kolekcji danych parametrów fizykochemicanych wody
licząpej 15 000 000 rekordów.

7. Czy Zamawiający przewiduj e, Że z systemu do obróbki i anal'izy danych (data mining)
będzie korzystać jednocześnie 41 użytkowników? Czy moŻe być ich więcej? Dla jakiej liczby
jednoczesnych użytkowników na|eĘ wyskalować oferowany system (moc serwera
obliczeniowego)? Nawet jeżeli licencyjnie nie będzie ograniczenia|tczby uzytkowników, to
będzie nadal aktualne ograniczenie systemu Ze względu na wydajność obliczeniową.
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odp: Nawiąanjąc do odpowiedzi udzielonej na pytanie 6 niniejszego zestawu danych, ZsPDo
powinien umożliwiaó ie analiz przrymajmniej 50 uzytkownikom jednocześnie.

8. Czy Zamavtiający zaakceptuje licencję serwerowąbez limitu uruchamianych na nim
procesów obliczeniowych z poziomu trybu wsadowego (uruchamianie zbudowanych modeli
dla potrzeb operacyjnego / produkcyjnego wyliczania wartości przewidywanych _ predykcja,
prognozy' itp.) jednakże z zastrzeieniem, ie |iczba stanowisk klienckich, sfużących rca|izacji
analtz data mining w cęlu zbudowania modeli analiĘcznych (predykcyjnych) będzie
ograniczona do określonej liczby jednocześnię uruchomionych stanowisk klięnckich
(zarządzatym sieciowy serwis licencyjny)? Licencje klienckie d|anarzędzi słuiących
analizom data mining i budowie modeli ana|itycznych (predykcyjnych) będąwięc mogły być
zainstalowane na nieograniczonej liczbie stanowisk, ale w danym momęncie czasu będzie
ogmniczana liczba jednoczesnych uruchomień aplikacji do określonej w licencji liczby (np.
data mining i budowania modęli wymaga posiadania ,,ciężkiego klienta'' w wykorzystanie
Ęch modeli dla potrzeb operacyjnych jest nieograniczona (można uruchomić dowolnąliczbę
modeli w trybie wsadowym), lub wyeksportować modele do UML i wykorzystać je w innych
aplikacj ach (systemach).
odp: W nawiąpaniu do pytania nr 38, pktZ, zawarte w zestawie pytan nr 2,7,anavńający nie
Irarzuca ograniczeń co do modęli licencjonowania,ięfęLi dostarczony system będzie
umożliwiał jednoczesnąpracę ilości ufytkowników sprecyzowanej w odpowiedzi udzielonej
naprfioezone pytanie.
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