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Zakład Poprawczy w Witkowie w związku z prowadzonym postępowaniem na :
„Wykonanie  analizy  biznesowej,  projektu,  implementacji  i  wdrożenia  systemu 
informatycznego  do  zarządzania  dokumentacją  gromadzoną  dla  poszczególnych 
wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.”
w odpowiedzi na złożone pytania w dniu 3.11.2014 r. odpowiada :

- Czy Wykonawca powinien zakupić sprzęt (serwer) wskazany w dokumencie  
"Wymagania sprzętowe"? Jeśli tak - proszę o przesunięcie terminu składania ofert -  
wymagana jest dodatkowa wycena sprzętu.

Tak w ramach oferty jest również dostarczenie serwera na potrzeby wdrażanego 
rozwiązania. Niestety nie ma możliwości przesunięcia terminu składania ofert.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu operacyjnego Linux/Debian?

Nie dopuszcza się wykorzystania systemu Linux/Debian.

- Czy Zamawiający posiada możliwość udostępnienia danych z aplikacji FoxPro w  
formie pliku CSV lub innego pliku, który można importować do nowoczesnych baz  
danych typu PostgreSQL, MySQL, Oracle?

W tej chwili brak takich możliwości.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do aplikacji z dowolnej maszyny,  
również poza siecią Ośrodka?

System będzie uruchomiony w wewnętrznej sieci Zakładu, bez możliwości dostępu z 
zewnątrz.

- Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie komunikacji dotyczącej systemu  
poprzez wirtualny system zarządzania projektami, w ramach którego znajdzie się  
status każdego zadania, terminy, prognozy oraz dokumenty?

Nie dopuszcza się prowadzenia komunikacji poprzez wirtualny system zarządzania 
projektami. Całość systemu będzie działać tylko i wyłącznie w ramach wewnętrznej 
sieci zakładowej, nie zintegrowanej z siecią zewnętrzną, zatem brak możliwości 
zarządzania systemem wirtualnie.

- Czy Zamawiający znając ryzyko związane z wykorzystaniem otwartych rozwiązań  
godzi się na wykorzystanie gotowych platform z otwartym kodem (tzw. open source)?

Istnieje możliwość korzystania z tego typu rozwiązań ale pod warunkiem 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych umieszczonych w systemie.



- Czy Zamawiający oczekuje przygotowanej, dedykowanej dla niego szaty graficznej  
niedostępnej w dowolnym z portali oferujących gotowe do zakupu lub bezpłatne  
projekty graficzne?

. Tak oferta ma być dedykowana dla naszego zakładu.

- Czy Zamawiający oczekuje przekazania pełnych autorskich praw majątkowych do  
systemu, dzięki czemu uzyska dedykowany produkt na wyłączność?

Zgodnie z zapisem w propozycji umowy w paragrafie 3 punkt 7: 
"Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca udziela licencji na dostarczone 
rozwiązanie bez ograniczenia czasowego. Licencja daje możliwość dokonywania 
późniejszych zmian w rozwiązaniu przez Zamawiającego lub podmioty wskazane 
przez Zamawiającego, bez konieczności powiadamiania lub zgody Wykonawcy."


