IBM: W związku z toczącym się Postępowaniem dot. wyboru podwykonawcy do realizacji prac w zakresie
rozwoju oprogramowania technologii blockchain (nr zamówienia 1223060 w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich), zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania, które pozwolą na
uzyskanie precyzyjnych oczekiwań Zamawiającego w kwestii zakresu prac przewidzianych w Zamówieniu:
Bank: Uwaga ogólna: Realizowany projekt jest projektem badawczo-rozwojowym, gdzie dopiero badane są
możliwości technologiczne, biznesowe i prawne w zakresie uruchomienia usług wykorzystujących tokeny i
smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain. Wobec tego wiele komponentów technologicznych na
obecnym etapie nie jest znana i będzie wypracowywana w toku realizacji dalszych prac.
a) Jakiego rodzaju platformy blockchain oraz ich natywne funkcjonalności będą wykorzystywane w
ramach prac przewidzianych przez Zamawiającego?
Bank: Finalne decyzje odnośnie kierunków rozwoju technologicznego zgodnie z harmonogramem prac będą
podejmowane na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. Na obecnym etapie prac rozważana jest platforma
Hyperleadger Fabric oraz ewentualnie platforma Quorum z racji kompatybilności z platformą Ethereum.
Brane są pod uwagę warianty hybrydowe połączenia (z wykorzystaniem np. rozwiązań typu bridge) sieci
prywatnej (np. na bazie Hyperleadger Fabric) z innymi sieciami publicznymi np. Stellar, EOS, Waves,
Ethereum etc. Zaprezentowane opcje są jeszcze przedmiotem prac badawczych i mogą ulec zmianie.
b) Czy w ramach prac przewidziane jest dobudowywanie komponentów poszerzających bazę
funkcjonalną platform blockchain wybranych przez Zamawiającego? Jeśli tak, to czy odbywać się to
będzie poprzez wykorzystanie API, czy poprzez wykonanie forku danej platformy?
Bank: Na tym etapie prac badawczych nie zostało to jeszcze określone. Te elementy będą określane wspólnie
z wybranym w niniejszym postępowaniu Podwykonawcą.
c) Na jakich warstwach infrastruktury IT będą opracowywane komponenty usług opartych o tokenizację
oraz modułów oprogramowania do emisji, obrotu oraz zarządzania tokenami?
Bank: Obecnie przygotowywana jest wstępna koncepcja architektury IT z informacjami, które komponenty
będą w sieci blockchain, a które poza siecią z uwzględnieniem poszczególnych warstw aplikacji i
infrastruktury IT. Wypracowana propozycja będzie konsultowana z wybranym w tym postępowaniu
Podwykonawcą. Nadrzędną kwestią dla Banku przy projektowaniu rozwiązania będą zagadnienia
bezpieczeństwa.
d) Jakimi charakterystykami (standardy, protokoły, technologie) cechują się systemy informatyczne
Banku, z którymi planowana jest integracja wypracowanego rozwiązania?
Bank: Zadaniem Podwykonawcy będzie wsparcie przy integracji wypracowanego rozwiązania z systemami
informatycznymi Banku, przez co rozumiemy przede wszystkim gotowość informatyczną, aby taką integrację
przeprowadzić. Standardy, protokoły i technologie stosowane w Banku będą szczegółowo omówione po
wyborze Podwykonawcy. Bank stosuje różne metody integracji w tym metody on-line i metody off-line.
e) Czy Zamawiający zapewni środowisko developerskie oraz testowe, jak również narzędzia do pracy
zespołowej w celu opracowania przewidzianych rozwiązań?
Bank: Docelowo Bank ma możliwość zapewnienie środowiska deweloperskiego i testowego. Będzie to
przedmiotem dalszych uzgodnień z Podwykonawcą.
f) Jakiego rodzaju narzędzia do pracy zespołowej są udostępniane przez Zamawiającego?
Bank: Docelowe narzędzia będę uzgodnione wspólnie z wybranym Podwykonawcą. Bank ma możliwość
zastosowania takich narzędzi jak np.: Sharepoint, Jira, Confluence, Git.
g) Czy prace mają być wykonywane wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, czy możliwa jest praca
zdalna?

Bank: Będzie to przedmiotem uzgodnień z wybranym Podwykonawcą. Będzie rozważana również możliwość
pracy w siedzibie Banku w Warszawie.
h) Czy Zamawiający ma specyficzne wymagania w kwestii znajomości konkretnych języków
programowania lub frameworków programistycznych?
Bank: Ze względu na zakres i badawczo-rozwojowy charakter projektu Bank wskazuje listę elementów,
potencjalnie użytecznych dla Podwykonawcy:
-Java SE/EE, C#, C/C++. JavaScipt, Go,
-znajomość narzędzi deweloperskich środowiska Unix/Linux,
-doświadczenie w rozwoju DApp,
-znajomość Webservices (SOAP/REST), mile widziane doświadczenie w integracji systemów,
-znajomość technologii blockchain, w szczególności Hyperledger/Ethereum, znajomość standardów ERC,
-umiejętności programowania w Solidity,
-znajomości kryptografii,
-doświadczenie w pracy w środowiska chmurowych (AWS, Azure, Google Cloud, IBM),
-znajomość UML/BPMN.
i) Czy w ramach prac Zamawiający przewiduje wspólną analizę biznesową planowanych usług opartych
o tokenizację, która wymagałaby od Oferenta kompetencji w zakresie branży bankowej lub rynków
finansowych?
Bank: Nie jest to wymagane.
j) W jakim modelu projektowym ma być przeprowadzony development: agile czy waterfall?
Bank: Zgodnie z Wnioskiem projekt jest prowadzony w metodyce waterfall. Jednak jest to projekt badawczorozwojowy co wymaga pewnej elastyczności w działaniu.
k) Kto odpowiada za architekturę budowanych rozwiązań oraz zarządzanie projektem?
Bank: Projekt zarządzany jest zgodnie z Wnioskiem do NCBR przez Kierownika B+R oraz Kierownika
Zarządzającego Projektem. Pozostałe role są również określone.
Architektura budowanego rozwiązania będzie wypracowywana wspólnie przez zespół projektowy
składający się z Banku, Politechniki Warszawskiej i wybranego w niniejszym postępowaniu
Podwykonawcy.

