
Lublin, 07.01.2020 r.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

W związku z prowadzonym postępowaniem Dostosowanie Systemu SFK (KSAT2000i) i  
Systemu EZD (MDOK) do elementu integracyjnego systemów – Szyny Danych ESB w 
dniu 02.01.2020 r. wpłynęły od firmy COIG SA  zapytania dotyczące następujących kwestii:

1.    W związku z zapisem przedmiotu umowy znajdującym się w załączniku nr 1- 
Opis Przedmiotu Zamówienia tj.

„Analiza przedwdrożeniowa

2) wykaz zakresów i rodzajów danych przekazywanych na Szynę Danych 
ESB dla każdej Usługi Sieciowej;”

Czy wykaz zakresów i rodzajów danych przekazywanych dotyczy przedmiotu 
zamówienia w części „udostępnienia Usług Sieciowych dla Systemu SFK” oraz 
będzie polegał na uszczegółowieniu sposobu przekazywania zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia zakresów i danych, które są ewidencjonowane 
na dzień dzisiejszy w systemie SFK?

Odpowiedź:

Wykaz zakresów i rodzajów danych przekazywanych dotyczy przedmiotu 
zamówienia  zarówno  w  części  „udostępnienia  Usług  Sieciowych  dla 
Systemu SFK” jak i w  części "Wykonawca  udostępni Usługi Sieciowe 
dostarczające  dane  z  Systemu  EZD"  oraz  będzie  polegał  na 
uszczegółowieniu sposobu przekazywania zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia  zakresów  i  danych,  które  są  ewidencjonowane  na  dzień 
dzisiejszy w systemie SFK i systemie EZD. 

2.    W związku z zapisem przedmiotu umowy znajdującym się w załączniku nr 1- 
Opis Przedmiotu Zamówienia tj.

„Analiza przedwdrożeniowa

4) sposób weryfikacji wymiany danych między Systemem EZD i Systemem 
SFK a Szyną Danych ESB; „

Prosimy o wyjaśnianie czego dokładnie oczekuje Zamawiający w celu realizacji 
tego wymagania. Czy weryfikacja wymiany danych ma się sprowadzać do 
technicznego sprawdzenia funkcjonowania usług sieciowych na szynie ESB, 
realizowanych za pomocą scenariuszy testowych z pkt 5 tj.  „5)  wykaz i 
scenariusze testów komunikacji Systemu EZD i Systemu SFK z  Szyną Danych 
ESB, potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie Usług Sieciowych.”?

Odpowiedź:
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Zamawiający  potwierdza,  że  weryfikacja  wymiany  danych  miedzy 
Systemem EZD i Systemem SFK a Szyną Danych ma się sprowadzać do 
technicznego  sprawdzenia  funkcjonowania  dostarczonych  usług 
sieciowych na Szynie Danych ESB, realizowanych za pomocą scenariuszy 
testowych  z  pkt  5.  tj.  „5)  wykaz  i  scenariusze  testów  komunikacji 
Systemu  EZD  i  Systemu  SFK  z  Szyną  Danych  ESB,  potwierdzających 
prawidłowe funkcjonowanie Usług Sieciowych.” 

3.    W związku z zapisem przedmiotu umowy znajdującym się w załączniku nr 1- 
Opis Przedmiotu Zamówienia tj.

„Analiza przedwdrożeniowa

5) wykaz i scenariusze testów komunikacji Systemu EZD i Systemu SFK z  
Szyną Danych ESB, potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie Usług 
Sieciowych. „

Prosimy o potwierdzenie, że wykaz i scenariusze testów komunikacji mają 
zostać przygotowane oddzielnie dla „Systemu EZD z Szyną Danych ESB” oraz 
„Systemu SFK z Szyną Danych ESB”? 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykaz i scenariusze testów komunikacji mają 
zostać przygotowane oddzielnie dla „Systemu EZD z Szyną Danych ESB” 
oraz „Systemu SFK z Szyną Danych ESB” 
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