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 Warszawa, 13.07.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy zaproszenia do szacowania ceny na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej. 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE DO ZAPROSZENIA SZACOWANIA CENY 

 

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości informuje, że do materiałów stanowiących podstawę 
szacowania ceny na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej wpłynęły pytania. Poniżej 
zamieszczamy pytania i odpowiedzi na nie. 

 

PYTANIE 1. 

Odnośnie punktu 3 Wymagania dotyczące architektury Systemu - ID A4 (piąty wiersz tabeli) – 
prośba o doprecyzowanie zapisu: „FPPP musi mieć możliwość ograniczenia dostępu do Systemu, 
jeśli podejmie taką decyzję na późniejszych etapach działania Systemu. Możliwości ograniczenia 
muszą obejmować: przedział czasu lub godzinowy, lokalizację sieciową lub domenową lub 
geograficzną odczytaną na podstawie informacji sieciowych TCP/IP.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 

Zamawiający z powodów biznesowych, finansowych lub bezpieczeństwa chciałby mieć możliwość 
zablokowania dostępu do systemu w wybranych godzinach lub z wybranych domen lub 
z wybranych lokalizacji geograficznych rozpoznawanych po adresie IP.  

 

PYTANIE 2. 

Odnośnie punktu 3 Wymagania dotyczące architektury Systemu - ID A8 – „System musi posiadać 
najwyższy poziom certyfikatu zabezpieczenia połączenia (działa tylko dla domeny i nie działa dla 
poddomeny). Właścicielem certyfikatu będzie FPPP.”  

Zakładamy zatem, że dostarczenie certyfikatów będzie po stronie FPPP – prosimy o 
potwierdzenie. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 

Dostarczenie certyfikatów będzie po stronie Zamawiającego. 
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PYTANIE 3.  

Odnośnie punktu 3 Wymagania dotyczące architektury Systemu - ID A9 – Czy Zamawiający może 
określić wersję przeglądarek na najniższym dopuszczalnym poziomie?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 

Celem Zamawiającego jest wdrożenie systemu używającego możliwie najbardziej aktualnej wersji 
przeglądarki. Najniższy dopuszczalny poziom jest poziomem minus jeden w stosunku do 
najnowszej wersji. Dotyczy to przeglądarek pracujących na komputerach osobistych. 

 

PYTANIE 4. 

Odnośnie punktu 3 Wymagania dotyczące architektury Systemu - ID A10 – Czy Zamawiający może 
określić wersję Android oraz iOS na najniższym dopuszczalnym poziomie?  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dostarczenia dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. 
System musi być obsługiwany przez przeglądarki na urządzeniach mobilnych. 

 

PYTANIE 5. 

Odnośnie punktu 3 Wymagania dotyczące architektury Systemu - ID A13 – rozumiemy, że system 
ma być monitorowany przez Wykonawcę we własnym zakresie - prosimy o potwierdzenie. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 

System musi być monitorowany przez Wykonawcę a Zamawiający musi mieć dostęp do narzędzi 
monitoringu zgodnie z opisanymi wymaganiami w tym zakresie. 

 

PYTANIE 6. 

Odnośnie punktu 4 Wymagania dotyczące wymiarowania Systemu oraz powiązane parametry 
wydajnościowe - ID W5 – czy w ramach projektu miałaby być również wykonana aplikacja mobilna?   

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dostarczenia dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. 
System musi być obsługiwany przez przeglądarki na urządzeniach mobilnych. 

 

PYTANIE 7. 

Odnośnie punktu 7 Wymagania dotyczące technologii – ID T5 – „System musi być zbudowany w 
oparciu o relacyjną bazę danych umożliwiającą tworzenie synchronicznej kopii zapasowej ” – 
prosimy o doprecyzowanie i zdefiniowanie pojęcia synchronicznej kopii zapasowej? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 

Instancja serwera bazodanowego posiadającą kopię danych produkcyjnych, zapewniająca 
bezstratną replikę tych danych w ramach transakcji rozumianej jako transakcja relacyjnej bazy 
danych. Czyli każdy „commit” wykonany na bazie produkcyjnej musi być wykonany na bazie 
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zapasowej. Jeśli nie jest to możliwe prosimy o opisanie mechanizmu stosowanego do replikacji 
danych między bazą produkcyjną a bazą zapasową stanowiącą odrębną instancję serwera 
bazodanowego. Zamawiający dopuszcza klaster bazodanowy typu Active-Active lub Active-
Passive o ile węzeł pasywny będzie replikowany synchronicznie. 
Oprócz powyższego mechanizmu Zamawiający wymaga również tworzenia tzw. back-up-u danych 
umożliwiającego odtworzenie bazy danych po awarii. 
 

PYTANIE 8. 

Odnośnie punktu 7 Wymagania dotyczące technologii – ID T9 – prosimy o potwierdzenie czy 
certyfikat SSL dostarczy FPPP? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8 

Certyfikat zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Sposób dostarczenia certyfikatu będzie 
ustalony z Wykonawcą, aby uwzględnić ewentualne wymagania lub ograniczenia platformy. 

 

PYTANIE 9. 

Odnośnie punktu 7 Wymagania dotyczące technologii – ID T10 – prosimy o doprecyzowanie i 
określenie co dla Zamawiającego jest wynikiem niesatysfakcjonującym w odniesieniu do testów 
wydajnościowych integracji Systemu z aplikacją Dynamics 365. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 

Zamawiający podał wymagania dotyczące parametrów wydajnościowych. Uzyskanie tych 
parametrów podczas testów integracji Dynamics będzie uznane za satysfakcjonujące, przy czym 
czas testu w tym przypadku musi uwzględniać czas odpowiedzi Dynamics oraz czas, który upłynie 
na przesłanie komunikatu między Dynamics a Systemem. Jako nie satysfakcjonujące Zamawiający 
uznaje dwukrotne przekroczenie zdefiniowanych wymagań wydajnościowych. Jeśli rezultat 
testów będzie się mieścił pomiędzy tymi wartościami to Zamawiający podejmie arbitralną decyzję 
o tym czy dany rezultat jest czy nie jest satysfakcjonujący. 

 

PYTANIE 10. 

Odnośnie punktu 8 Wymagania dotyczące procesu wytwórczego – ID PW 5 - prosimy o 
doprecyzowanie zakresu testów pozafunkcjonalnych. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10 

Przez testy pozafunkcjonalne Zamawiający rozumie testy: wydajnościowe, niezawodnościowe i 
wysokiej dostępności, skalowalności, dokumentacji, bezpieczeństwa, odtwarzania po awarii, 
odtwarzania z tzw. back-up-u. Zamawiający wymaga również możliwości przeprowadzenia oraz 
współpracy ze strony Wykonawcy wykonania testów użyteczności oraz tzw. testów user 
experience przez stronę trzecią. 
 

PYTANIE 11. 

Odnośnie punktu 8 Wymagania dotyczące procesu wytwórczego – ID PW 6  - czy Zamawiający 
oczekuje raportów z wykonania testów regresji przed każdym wdrożeniem? Ponadto prosimy o 
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wyjaśnienie jak ma się zapis: „Dostawca w ramach realizacji Systemu przygotuje zestaw testów 
regresji (wybrane przypadki i scenariusze testowe, za pomocą których testowana jest cała 
funkcjonalność Systemu zarówno w zakresie wymagań funkcjonalnych jak i pozafunkcjonalnych), 
które będą wykonywane na Środowisku Testowym oraz Środowisku Przedprodukcyjnym 
każdorazowo przed produkcyjnym uruchomieniem nowej Wersji Systemu bez względu na zakres 
zmian wprowadzonych w nowej wersji” do zapisu z punktu o ID W14: „FPPP wymaga 
przeprowadzenia testów pełnego odtwarzania całego środowiska wraz z danymi raz w roku. 
Dostawca jest zobowiązany do dostarczenie niezbędnej infrastruktury dla takiego testu”. Czy 
testy regresji mają być wykonywane raz w roku czy przed każdym wdrożeniem? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 

Testy regresji oraz testy odtwarzania środowiska są dwiema różnymi procedurami. Celem testów 
regresji jest sprawdzenie poprawności działania najważniejszych funkcji systemu przy wdrażaniu 
nowej wersji systemu. Przy czym testy regresji dotyczą funkcji, które nie uległy zmianie w nowej 
wersji sytemu, czyli testy regresji są testami dodatkowymi do testów funkcjonalnych dotyczących 
nowych lub zmienionych funkcji. Wykonawca musi być gotowy do przeprowadzenia testów 
regresji zawsze przed wdrożeniem nowej wersji, a Zamawiający każdorazowo podejmie decyzję o 
ich przeprowadzeniu. 

Testy odtwarzania całego środowiska są testami mechanizmów tzw. disaster recovery czyli testem 
odtworzenia całości środowiska i danych po poważnej awarii (np. fizyczne uszkodzenie macierzy, 
pożar, uszkodzenie kontrolerów w wyniku przegrzania lub awarii klimatyzacji). Są to również testy 
potwierdzające możliwość odtworzenia w całości środowiska i danych w innej serwerowi np. w 
wyniku migracji. 

 

PYTANIE 12. 

Odnośnie punktu 8 Wymagania dotyczące procesu wytwórczego – ID PW 8 - zapis: „Musi zawierać 
harmonogram kolejności realizacji Przyrostów z przypisanymi do nich funkcjonalnościami 
biznesowymi. Plan musi być przygotowany i dostarczony razem z ofertą od potencjalnych 
Dostawców.” – czy zapis ten nie stoi w sprzeczności z PW 1: „Realizacja Systemu będzie oparta o 
metodykę iteracyjną i przyrostową (ang. agile software development).”? Prosimy o wyjaśnienie. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 

Rejestr Wymagań (product backlog) w przypadku systemu jest stały i nie ulegnie zmianie oraz musi 
być zrealizowany w całości. Ale podział realizacji Rejestru Wymagań na sprinty jest elastyczny i 
powinien być dostosowany do doświadczenia oraz technologii Dostawcy. Zakres i kolejność 
sprintów, może elastycznie ulegać zmianom po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
Przedstawienie harmonogramu realizacji razem z ofertą ma celu potwierdzenie, iż Wykonawca 
realnie uwzględnił potrzebę realizacji i uruchomienia części systemu wcześniej, oraz że faktycznie 
kolejne funkcjonalności biznesowego będą sukcesywnie realizowane w kolejnych sprintach. 
Zamawiający chciałby uniknąć kumulacji prac w końcowej fazie projektu i wykorzystać metodykę 
zwinną do równomiernego oraz faktycznie przyrostowego rozłożenia pracy na cały okres budowy 
systemu. 
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PYTANIE 13. 

Odnośnie punktu 8 Wymagania dotyczące procesu wytwórczego – ID PW 9 - by spełnić wymaganie 
PW7: „Musi stanowić działającą wersja Systemu zawierającą ustaloną funkcjonalność biznesową 
lub realizujący całość albo fragment procesu (usługi) biznesowej istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że przyrosty nie będą możliwe do dostarczenia co 2 tygodnie, gdyż nie 
wszystkie funkcjonalności da się podzielić na elementy realizowalne w zadanym okresie czasu. Czy 
Zamawiający może rozważyć usunięcie tego zapisu? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 

Ustalenie stałej długości sprintu ma wiele zalet związanych z przewidywalnością oraz 
planowaniem prac, inspekcji, testów. Pozwala to Zamawiającemu na planowanie aktywności 
własnego zespołu tak, aby był dostępny w określonych momentach projektu. Zamawiający nie 
zrezygnuje z tego wymagania. 

 

PYTANIE 14. 

Wymagania A1 Infrastruktura Techniczna będzie opierała się o wirtualizację oraz zdublowanie 
komponentów sieciowych, serwerowych, pamięci masowych oraz zasilania. 

Pytanie. Czy wymaganie może zostać zrealizowane poprzez implementacje systemu w chmurze 
Microsoft Azure za pomocą rozwiązań PaaS? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rozwiązania w modelu PaaS jeżeli wybrana platforma 
spełnia opisane wymaganie, czyli nie posiada tzw. one point of failure. Albo ewentualnie o 
zaproponowanie innych wymagań lub parametrów, jeśli powyższe wymaganie uznają Państwo za 
zbyt restrykcyjne. Prosimy o nieprzenoszenie na Zamawiającego odpowiedzialności za weryfikację 
cech i parametrów platformy, którą Państwo sami wybierają. 

 

PYTANIE 15. 

Wymaganie A9 System musi prawidłowo współpracować z przeglądarkami co najmniej: IE, Firefox, 
Safari, Chrome w najnowszych wersjach 

Pytanie. Czy jest możliwe z rezygnacji obsługi systemu (albo obsługi w ograniczonym zakresie na 
przeglądarce IE)? Zamiast IE proponujemy obsługę Microsoft Edge.  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 

Wymaganie zostaje utrzymane, przy czym Zamawiający dodaje wymaganie dotyczące współpracy 
z Edge. 

 

PYTANIE 16. 

Wymaganie A10 System musi działań na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS w 
najnowszych wersjach. 



  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 
   ul. Jacka Malczewskiego 24 
  26-609 Radom 
  www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
  zamowienia@fppp.gov.pl 

 

 
 

-  Strona 6/6 - 

Pytanie. Czy wystarczy, że System będzie działał na przeglądarkach w systemie Android i iOS, a nie 
w oddzielnie budowanej aplikacji na urządzenia mobilne? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 6. 

 

PYTANIE 17. 

Wymaganie W7 Relacyjna baza danych nie posiada ograniczenia na ilość obsługiwanych danych lub 
to ograniczenie znajduje się powyżej 10TB. 

Pytanie. Czy wymaganie może być spełnione przez sumaryczną maksymalna wartość dla wielu baz 
danych? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17 

Tak, ale pod warunkiem, że każda z baz danych nie będzie posiadała ograniczenia na ilość 
obsługiwanych danych mniejszego niż 5 TB. 

 

PYTANIE 18. 

Wymaganie T1 System musi być zbudowany w pełni w oparciu o technologie wirtualizacyjne oraz 
konteneryzację. Komponenty, które będą tworzyć System muszą pozwalać na instalację w 
środowisku zwirtualizowanym i/lub w kontenerach. 

Pytanie. Czy wymaganie może zostać zrealizowane poprzez implementacje systemu w chmurze 
Microsoft Azure za pomocą rozwiązań PaaS? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 

Odpowiedź taka jest jak dla Pytania 14. 


