Pytanie 1:

Jaką preferują Państwo bazę danych pod system SAP (MS SQL, Oracle, DB2)?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wskazuje żądnych preferencji w zakresie rodzaju bazy danych.
Pytanie 2:

Kiedy planowana jest prezentacja systemu wg przesłanego scenariusza? Ile czasu planują Państwo
na prezentację poszczególnych modułów?
Odpowiedź 2:
Zamawiający wyznaczy termin prezentacji dopiero po klasyfikacji uzyskanych ofert. Wtedy też

dostarczona zostanie oferentom agenda precyzująca czas prezentacji.
Pytanie 3:

1. Czy Klient dopuszcza zakup maszyn pod system zintegrowany czy musimy się zmieścić na
maszynach opisanych w SIWZ.
Jeśli na 1 jest odpowiedz nie: SAP wymaga instalacji systemu na środowisku certyfikowanym, a
posiadany przez klienta Linux-KVM z dystrybucji używanej obecnie, nie jest na liście
certyfikowanych rozwiązań wirtualizacyjnych dla SAP. Czy zamawiający dopuszcza aby w ramach
wdrożenia zmigrować Linux-KVM na platformę certyfikowaną, np. Novell SLES Linux for SAP?
Odpowiedź 3:

Wykonawca musi zapewnić w ramach oferty (na swój koszt) kompletne środowisko uzupełniające
względem posiadanego obecnie przez Zamawiającego, tak aby był w stanie skutecznie zrealizować
wszystkie wymagania Zapytania ofertowego.
Pytanie 4:

Czy w ramach oferowanego rozwiązania należy przewidzieć sprzęt i oprogramowanie do kopii
zapasowej? Jeśli tak to czy ma ono pozwalać na pełną automatyzację tego procesu (biblioteka
taśmowa, robot itp?)
Odpowiedź 4:
Rozwiązania dot. kopii zapasowej nie znajdują się w zakresie zapytania ofertowego.
Pytanie 5:

Czy mogliby Państwo udostępnić swój obecny plan kont?
Odpowiedź 5:
Nie przewidujemy udostępniania dodatkowych dokumentów na tym etapie powstępowania.
Pytanie 6:

Prosimy o definicję błędów: Błąd krytyczny, Błąd ważny
Odpowiedź 6:
Definicje błędów ustalone zostaną wraz z innymi zapisami treści umów w toku negocjacji. Podstawą
negocjacji będzie wersja umowy przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z zapisami pkt. 12.1 zapytania
ofertowego.
Pytanie 7:

Które systemy/oprogramowanie ma być zastąpione, a które pozostanie i z którym wymagany
będzie interfejs?
Odpowiedź 7:
Wymagania w tym zakresie opisane zostały przez Zamawiającego w arkuszu wymagań niefunkcjonalnych w
sekcjach: 1.6.5 oraz 1.6.10.
Pytanie 8:

Prosimy o dokładniejszy opis systemów: Odlewnik, FK, Kadry i Płace, GM - do czego służą oraz
zakres przetwarzanych danych. Czy są jakieś inne jeszcze systemy czy też jest to kompletna lista?
Odpowiedź 8:
Jak w Odpowiedzi 7. Zakres funkcjonalny dotychczasowych rozwiązań został odwzorowany (i rozszerzony) w
arkuszu wymagań funkcjonalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym. Wszystkie powyższe systemy zostaną
zastąpione przez nowe rozwiązanie.
Pytanie 9:

Jakie informacje są wprowadzane, przechowywane i przetwarzane w obecnych bazach Access?
Odpowiedź 9:
W bazach danych MS Access składowe są obecnie przykładowo dane w zakresie: kontrola czasu pracy,
rejestr zamówień zewnętrznych, karty wyrobów niezgodnych …
Pytanie 10:

Co kryje się pod pojęciem inne źródła danych?
Odpowiedź 10:
Zapis wskazuje jedynie, że w toku przygotowania do migracji możliwe jest doprecyzowanie przez strony
zakresu migracji, a wskazany w treści katalog zbiorów, zawiera wszystkie kluczowe zabiory danych, ale nie
powinien być traktowany jako katalog zamknięty.
Pytanie 11:

Z jakimi systemami zewnętrznymi będzie się komunikował moduł PP np. MES, systemy kontroli
produkcji, CAD itp.
Odpowiedź 11:
Zamawiający ma zapewnić w ramach oferty kompletne rozwiązanie spełniające wymagania opisane w
Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie przewiduje integracji oferowanego rozwiązania z systemami
funkcjonującymi obecnie na produkcji.
Pytanie 12:

Czy jest wykonywana produkcja na zlecenie klienta?
Odpowiedź 12:
Tak.
Pytanie 13:

Jak duża jest baza materiałowa?
Odpowiedź 13:
Baza materiałowa materiałów do produkcji obejmuje obecnie: 80 pozycji materiałowych.
Pytanie 14:

Jak dużo będzie receptur?
Odpowiedź 14:
Obecnie zdefiniowanych jest 900 przewodników technologicznych.
Pytanie 15:

Czy Klient dopuszcza / wymaga zastosowania szyny integracyjnej?
Odpowiedź 15:
Zamawiający dopuszcza stosowanie szyny integracyjnej.
Pytanie 16:

Proszę podać ilość systemów oraz zbiorów danych (dla każdego systemu osobno) podlegających
integracji.
Odpowiedź 16:
Patrz Odpowiedź 7.

Pytanie 17:

Do pyt. 1.6.5.2 - proszę zdefiniować pojęcie "standardowych interfejsów wymiany danych"
Odpowiedź 17:
Słowo „standardowych” nie ma tu szczególnego znaczenia. System ma zapewniać mechanizmy pozwalające
na tworzenie interfejsów dwukierunkowej wymiany danych, dostępne dla Zamawiającego i oparte na
standardach technologicznych w tym zakresie, zgodnie z treścią wymagania.
Pytanie 18:

Do pyt 1.6.5.4 - o synchronizację jakich kalendarzy chodzi w wymaganiu? Chodzi szczególnie o
stronę systemu.
Odpowiedź 18:
Chodzi o funkcjonalności kalendarza wykorzystywanego w obszarze funkcjonalności workflow systemu.
Pytanie 19:
Jakie obszary ma objąć sprawozdawczość BW?
Odpowiedź 19:
Zakres powinien być zgodny z zakresem wynikającym z wymagań analitycznych i raportowych opisanych w
arkuszu wymagań funkcjonalnych. Zamawiający w swych wymaganiach nie wskazuje na konieczność
dostarczenia BW, a jedynie opisuje swoje wymagania analityczne i raportowe. Zadaniem oferenta jest
zaproponowanie właściwej architektury modułów oferowanego rozwiązania spełniającej te wymagania.
Część wymagań może realizować system transakcyjny, a część BW – zapytanie ofertowe tego nie
determinuje.
Pytanie 20:
Jakie raporty mają być w ramach poszczególnych obszarów?
Odpowiedź 20:
Zgodnie z wymaganiami opisanymi w poszczególnych obszarach w arkuszu wymagań funkcjonalnych.
Pytanie 21:
Jaki zakres danych do migracji do BW?
Odpowiedź 21:
Patrz Odpowiedź 19.
Pytanie 22:
Czy będą dane wystawiane z BW do innych systemów?
Odpowiedź 22:
Nie w ramach obecnego projektu.
Pytanie 23:

Możliwość automatycznego utworzenia faktury wewnętrznej – prosimy o więcej informacji na ten
temat.
Odpowiedź 23:
Brak wskazania której składowej zapytania ofertowego dotyczy pytanie.
Pytanie 24 i 25:

Proszę o informacje, co Państwo rozumieją pod pojęciem serii.
Czy pojęcie serii jest u Państwa tożsame z pojęciem partii?
Odpowiedź 24 i 25:
Tak.
Pytanie 26:

Co oznacza, że system powinien generować plan badania na podstawie przewodnika
technologicznego? Czy chodzi o specyfikację technologiczna?
Odpowiedź 26:
Tak
Pytanie 27:

Co Państwo rozumieją pod pojęciem „Rejestr modeli i osprzętu oczekujących na sprawdzenie”
Odpowiedź 27:
Jest to zestawienie (lista) modeli i osprzętu produkcyjnego oczekujących na czynności kontrolne (kontrolę
jakości).
Pytanie 28:

Co oznacza model sprzętu? Prototyp?
Odpowiedź 28:
Zapytanie ofertowe nie mówi o „modelu sprzętu”, mowa jest natomiast o modelach i osprzęcie – patrz
załączone do zapytania ofertowego procesy dotyczące tych elementów (np. proces 3.1.2).
Pytanie 29:

Co Państwo rozumieją pod pojęciem wystawienie Karty Wyrobu Niezgodnego?
Odpowiedź 29:
Jest to dokument rejestrujący niezgodności zidentyfikowane w wytworzonym produkcie.
Pytanie 30:

Czy przewidywane są inne poza sapem systemy rejestracji wyników kontroli jakości, czy sap
będzie jedynym systemem(ewentualne interface’y)?
Odpowiedź 30:
Dostarczony system będzie podstawowym systemem w tym zakresie – brak interfejsów.

