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Rzeszów, 2019-03-26
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa w województwie
podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO
WP na lata 2014-2020”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie
w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ
Pytanie 248
Odnośnie odpowiedzi na pytanie 30
Wypełni rozumiemy niniejsze rozszerzenie i uszczegółowienie wymagania . Prosimy jednak
w celu przybliżenia oszacowania wartości przedmiotu zamówienia o podanie ilości
i określenia podległych jednostek aby można było oszacować ilość licencji oprogramowania
EZD.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył licencje na EOD bez ograniczeń co do
liczby użytkowników lub liczby jednostek podległych. Wynika to jednoznacznie ze
specyfikacji oraz udzielonych odpowiedzi.
Pytanie 249
Odnośnie odpowiedzi na pytanie 30
Wypełni rozumiemy niniejsze rozszerzenie wymagania . Prosimy o informację czy
w podległych jednostkach konieczne będzie pełne wdrożenie SOD czy jedynie do
udostępnienie SOD z możliwością założenia dodatkowych kont użytkownikom niniejszych
jednostek?
Odpowiedź:
System musi umożliwiać realizację wymagań opisanych w SOPZ, (m.in. Zamawiający wy
specyfikował na str. 236: „31. System musi od strony technicznej umożliwić stworzenie
odrębnych podrzędnych SOD dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną
hierarchią użytkowników). Sposób realizacji powyższych wymagań nie jest narzucony przez
Zamawiającego.
Pytanie 250
W ramach dokumentu Zmiana SIWZ z dnia 11.03.2019 Zamawiający dokonał zmiany o
treści:
27. W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 1.5.29 w sekcji „Serwer bazodanowy – 2 sztuki”
w punkcie 2 zapis:
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„Minimum cztery procesory, każdy minimum dwunastordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągające w
testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1600 punktów.”
otrzymuje brzmienie:
„Minimum cztery procesory, każdy minimum dwunastordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągające w
testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 2690 punktów w konfiguracji serwera z
min. 4 procesorami.”
Zmiana ta może ma znaczący wpływ na dobór procesora dla niniejszej konfiguracji Serwer
bazodanowy (2 sztuki) który wchodzi w skład rozwiązania „1.5.29 zintegrowany system
bazodanowy”
Pragniemy podkreślić że Oferent jak najbardziej pozytywnie ocenia tą zmianę w kontekście
trwałości projektu jednakże zmiana tam ma lub może mieć wpływ na ilość licencji jaka jest
niezbędna dla Silnika bazy danych.
Prosimy zatem o odpowiedź. Czy Zamawiający wymaga dostawy Silnika bazy danych
opisanego w punkcie 7.4 dla wszystkich procesorów ( corów) które będą dostępne w
Serwerach bazodanowych (2 sztuki).
Pragniemy jedynie zauważyć że wybrany przez Zamawiającego jeden z najlepszych
systemów wirtualizacji mocy obliczeniowej dla Centralnego Systemu Bazodanowego
narzuca przez Producenta oprogramowania bazodanowego ograniczenia ci do sposobu
licencjonowania narzucając konieczność wykupienia większej liczby licencji Silnika bazy
danych niż to jest konieczne.
Prosimy również o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza aby licencjonowanie Silnika bazy
danych opisanego w punkcie 7.4 było na użytkownika?
Przy poprzedniej ilości corów (12) na procesor było by to 1200 nazwanych użytkowników.
Odpowiedź:
W odniesieniu do pytania: „Czy Zamawiający wymaga dostawy Silnika bazy danych
opisanego w punkcie 7.4 dla wszystkich procesorów (corów), które będą dostępne w
Serwerach bazodanowych (2 sztuki)”, Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostawy silnika
bazy danych dla wszystkich procesorów.
W odniesieniu do pytania: „Czy Zamawiający dopuszcza, aby licencjonowanie Silnika bazy
danych opisanego w punkcie 7.4 było na użytkownika?”, Zamawiający wyjaśnia, że nie
dopuszcza licencjonowania na użytkownika.
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