Warszawa, 16 października 2018 r.
BBA-2.262.28.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na utworzenie systemu monitorowania pomocy
publicznej SHRIMP ver. 2 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 11.10.2018 r., czyli w związku z umożliwieniem
Wykonawcy zastosowania zwinnego podejścia do wytwarzania oprogramowania (w tym także
do modelowania i projektowania systemu), prosimy o przeniesienie „zaprojektowania SHRIMP2”
z Etapu I (załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy par. 2 ust 6) do Etapu II
(załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy par. 2 ust 7). Analogicznie prosimy
o przeniesienie „zaprojektowania SHRIMP2” z Etapu I do Etapu II w załączniku nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdz. 5.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:
załącznik nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:
6. W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) analizy i uszczegółowienia Analizy SHRIMP2, w szczególności w zakresie interfejsów
Systemu SHRIMP2, integracji z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi, szablonów
raportów, zaświadczeń, zestawień,
2) opisu stanu faktycznego i pożądanego u Zamawiającego,
3) inwentaryzacji procesowej u Zamawiającego,
4) stworzenia wspólnie z Zamawiającym planu następnego Etapu,
5) uruchomienia i utrzymania SOZ.
7. W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) utrzymania SOZ,
2) zaprojektowania i zbudowania SHRIMP2, w tym bazy danych, aplikacji, dostępu
bazodanowego,
2a) sporządzenia scenariuszy testów,
3) przeprowadzenia i udokumentowania testów akceptacyjnych, wydajnościowych
i bezpieczeństwa,
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4) zaplanowania i zaprogramowania zmian w SUDOP i SHRIMP1 niezbędnych do
prawidłowego działania SHRIMP2,
5) zintegrowania z TERYT GUS, NUTS Eurostat, NACE Eurostat, SHRIMP1, REGON,
NBP,
6) uruchomienia środowiska testowego SHRIMP2,
7) uruchomienia migracji SHRIMP1 – SHRIMP2,
7a) przygotowania Dokumentacji Dedykowanej SHRIMP2, w tym Dokumentacji
Technicznej SHRIMP 2,
7b) sporządzenia projektu pilotażu, planu wdrożenia.
załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdz. 5 Zakres
poszczególnych etapów otrzymuje brzmienie:
Etap

Działania, w szczególności:

Wykonawca, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, spotkań
w siedzibie Zamawiającego (w których mogą uczestniczyć osoby
trzecie, np. pracownicy MF) dokona:
1. Analizy wymagań i potrzeb w zakresie SHRIMP2, doprecyzowania
i uzupełnienia Analizy SHRIMP2, która stanowi załącznik Nr 1 do
SOPZ, oraz określenia szczegółów dotyczących Infrastruktury
Technicznej SHRIMP2.
2. Przygotowania dokumentacji zarządczej, tj.:
a) Planu Projektu,
b) Planu Etapu,
c) Opisów Produktów.
Zakres dokumentów zarządczych zostanie uzgodniony przez Strony.
3. Sporządzenia analizy rozwiązań w zakresie mechanizmów
wymiany danych SHRIMP2 z systemem tworzonym w MF (SHRIMP
MF).
4. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu Etapu II.
II PRACE
1. Zaprojektowanie i zbudowanie oprogramowania, w tym:
PROGRAMISTYCZNE a) prace programistyczne SHRIMP2,
b) prace programistyczne SHRIMP1 i SUDOP niezbędne do
prawidłowego współdziałania wszystkich Systemów.
2. Uruchomienie środowiska testowego SHRIMP2.
2a. Sporządzenie projektu scenariuszy testów oraz scenariuszy
pilotażu.
3. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów akceptacyjnych
z użytkownikami.
4. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów wydajnościowych.
I PRACE
PLANISTYCZNE

5. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów bezpieczeństwa.
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6. Opracowanie i udostępnienie Dokumentacji SHRIMP2.
7. Zintegrowanie prototypu SHRIMP 2 z TERYT GUS, NUTS
Eurostat, NACE Eurostat, SHRIMP1, REGON, NBP.
7a. Sporządzenie planu wdrożenia (procedury wdrożenia
i uruchomienia SHRIMP2), w tym zmian w SHRIMP1 i SUDOP.
7b. Sporządzenie projektu procesu wygaszenia i archiwizowania
SHRIMP1, migracji danych ze SHRIMP1 do SHRIMP2.
8. Uruchomienie migracji SHRIMP1 – SHRIMP2.
III PILOTAŻ I
WDROŻENIE

9. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu Etapu III.
1. Pilotażowe uruchomienie aplikacji SHRIMP u wytypowanych
Użytkowników (uruchomienie środowiska produkcyjnego dla
określonej grupy Udzielających Pomocy), umożliwiające
weryfikację zwłaszcza:
a) wprowadzania i modyfikacji przypadków pomocy za pomocą
formularza w aplikacji,
b) przesyłania sprawozdań za pomocą interfejsu API,
c) wczytywania przypadków pomocy z pliku.
2. Dalsze prace związane z weryfikacją działania SHRIMP2
w ramach pilotażowego uruchomienia Systemu w zakresie, m. in.:
a) sprawdzenia poprawności działania systemu,
b) sprawdzenia poprawności zmigrowanych danych (w tym danych
Użytkowników),
c) poprawności
przyporządkowania
Użytkowników
do
Udzielających Pomocy.
3. Dostawa sprzętu i Oprogramowania Standardowego.
4. Połączenie SHRIMP2 z systemami wewnętrznymi Zamawiającego
i zewnętrznymi, w tym z SUDOP i SHRIMP MF.
5. Dokonanie niezbędnych zmian w aplikacji i Systemach (w tym
SHRIMP1 i SUDOP) oraz ponowne sprawdzenie poprawności ich
działania.
6. Stabilizacja systemu i optymalizacja aplikacji.
7. Wdrożenie systemu (pełne uruchomienie środowiska
produkcyjnego SHRIMP2), w tym:
a) logowanie Użytkowników,
b) rozpowszechnienie Podręcznika dla Użytkownika Końcowego
SHRIMP2,
c) zintegrowanie ze słownikami,
d) sprawdzenie poprawności procesu przesyłania danych,
e) sprawdzenie poprawności procesu dokonywania korekt
w danych nowych i zmigrowanych ze SHRIMP1.
8. Zainstalowanie Infrastruktury Technicznej SHRIMP2, w tym
Oprogramowania Standardowego, oraz dokonania jej parametryzacji,
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IV USŁUGA
UTRZYMANIA I
ZMIANY

konfiguracji lub innych zmian w celu spełnienia wymagań
wynikających z Umowy i zapewnienia poprawnego działania
SHRIMP2 i SUDOP.
9. Zainstalowanie Oprogramowania Dedykowanego na dostarczonej
Infrastrukturze Technicznej SHRIMP2.
10. Poprawienie i udostępnienie Dokumentacji SHRIMP2.
Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych prawa autorskich oraz
zapewnienie udzielenia licencji na rezultaty Umowy, a także
upoważnienia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr
własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach
Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości
korzystania i wprowadzania modyfikacji do SHRIMP2, w tym
Dokumentacji, Oprogramowania, w sposób i w celu opisanym w
SIWZ i Umowie.
Świadczenie Usługi Utrzymania i Usługi Zmian w zakresie systemów:
a) SHRIMP11, działającego u Zamawiającego, funkcjonującego
w oparciu o bazę danych Oracle 9i i serwer aplikacyjny Apache,
b) SUDOP, działającego u Zamawiającego, opierającego się na bazie
danych MySQL 5 i serwerze aplikacyjnym JBoss 7.1.1,
c) SHRIMP2, utworzonego i wdrożonego w ramach Etapów I-III
określonych w Umowie.

Powyższe zmiana stanowią integralną część SIWZ, ich uwzględnienie w ofertach może wymagać
dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert
ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia
ofert 2 listopada 2018 r. godz. 11:30.
Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński
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System funkcjonuje w dwóch miejscach: w Ministerstwie Finansów oraz u Zamawiającego. Synchronizacja pomiędzy
systemami odbywa się za pomocą mechanizmów synchronizacji i codziennej replikacji danych w obu instytucjach.
Szczegóły zostały opisane w Załączniku Nr 2 do SOPZ.
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