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Warszawa 13.10.2016r. 

 

W związku z wpłynięciem trzeciej transzy pytań do ogłoszonego przez Polską Agencję Żeglugi 

Powietrznej zapytania o informację cenową na przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie 

hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI oraz prezentację danych 

wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania oraz sposobem przeprowadzenia wdrożenia  

w PAŻP,  Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

1. Jaki jest inicjalny wolumen danych, który zasili hurtownię? 
 

Zamawiający oszacował sumaryczną wielkość danych, które inicjalnie powinny zasilić hurtownie na ok. 

2 TB. 

2. Z jakiego systemu backupu korzystacie Państwo obecnie? 
 

Na dzień dzisiejszy  tworzenie kopii zapasowych i archiwizacji danych jest realizowane za pomocą 

systemu Microsoft Data Protection, jednocześnie w organizacji trwają prace nad uruchomieniem 

systemu Commvault. 

3. Jak należy rozumieć w wycenie zakresu pozycję: „cena wdrożenia rozwiązania”, czy chodzi 
Państwu o wycenę samego wdrożenia środowiska systemowo-sprzętowego hurtowni danych 
oraz warstwy BI?  
 

W docelowym dokumencie (produkcie) studium wykonalności Zamawiający oczekiwał będzie 

informacji o koszcie wdrożenia środowiska systemowo-sprzętowego hurtowni danych oraz warstwy BI 

jak również wyceny podłączenia danych z ok 20 źródeł wraz z wykonaniem ok. 10 raportów 

zarządczych. 

4. Czy wycena ma również obejmować budowę hurtowni danych i warstwy analitycznej? Jeśli 
tak, to prosimy o podanie inicjalnej liczby systemów źródłowych oraz obszarów tematycznych 
hurtowni danych, bazy analitycznej? 
 

W docelowym dokumencie stadium wykonalności Zamawiający oczekiwał będzie aby wycena 
obejmowała także budowę warstwy analitycznej dla hurtowni. Liczba systemów źródłowych, które 
powinny zasilać hurtownię została określona przez Zamawiającego w pkt III „Przyszły przedmiot 
zamówienia” na ok 20. Jednak oczekiwaniem Zamawiającego jest, że liczba raportów zastanie 
określona przez Wykonawcę w studium wykonalności, po analizie organizacji Zamawiającego. Zakres 
tematyczny aplikacji źródłowych obejmuje całą działalność firmy od warstwy finansowo-księgowej, 
kadrowej po informacje o sprzedaży tj. głównie o wielkości ruchu lotniczego. 
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5. Czy wycena ma obejmować również środowiska testowe oraz deweloperskie? 
 

W docelowym dokumencie (produkcie) studium wykonalności Zamawiający dopuszcza  wycenę  

środowiska testowego i deweloperskiego jako osobnych pozycji dla proponowanego przez Wykonawcę 

rozwiązania hurtowni danych.  

6. Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres czynności kryje się pod pojęciem: „aktywację i 
dezaktywację systemów zasilających hurtownię danych” (RFI str. 5)?  

 

Ponieważ w chwili obecnej w organizacji Zamawiającego trwają wdrożenia systemów, które w 

przyszłości mają zastąpić systemy dziś działające, Zamawiający zakłada możliwość zmiany systemów 

raportujących do hurtowni poprzez wpięcie nowego systemu (aktywację) i wypięcie systemu starego 

(dezaktywację). 


