
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Strona 1 z 2 
 

ULC-BDG-GI-2600-03/2018 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa zestawu licencji na oprogramowanie 

serwerowe typu: Microsoft Windows Server 2016 Standard lub nowszej wraz 

z  odpowiadającymi licencjami User CAL oraz Microsoft SQL Server 2014 Core  lub 

nowszej aktualnie oferowanej wersji wymienionych licencji z prawem do instalacji 

wymienionych starszych ich odpowiedników lub oprogramowanie równoważne. 

2. Kody CPV: 

32425000-8 Sieciowy system operacyjny 

48213000-4 Pakiety oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego 

48610000-7 Systemy baz danych 

3. Liczba licencji powinna umożliwić instalację oprogramowania na 2 (dwóch) fizycznych 

serwerach, wyposażonych w 2 (dwa) szesnastordzeniowe procesory każdy oraz 

umożliwić korzystanie z zasobów serwerów przez co najmniej 550 użytkowników  

(licencja per użytkownik) i nielimitowaną ilość połączeń w  przypadku oprogramowania 

SQL. 

4. Model licencjonowania Gov lub aktualny odpowiednik z uwzględnieniem otwartych 

kontraktów zamawiającego. 

5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji zgodnych z powyższą specyfikacją, 

lub produktów równoważnych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie fabrycznie nowe, gotowe 

do eksploatacji, pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi 

normami i standardami, pochodzący/e z oficjalnej dystrybucji producenta. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do:  

a) realizacji zamówienia na dostawę licencji oprogramowania w terminie nie dłuższym niż 

5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez obydwie strony, 

b) udzielania uprawnień na witrynie Producenta wskazanym przez Zamawiającego osobom 

do pobierania kodu zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych, 

c) obsługi niniejszego zamówienia w języku polskim. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, 

który posiada następujące uprawnienia do sprzedaży zaoferowanych produktów: 

a. posiada autoryzację producenta Microsoft do sprzedaży licencji Microsoft,  

b. w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do licencji Microsoft 

posiada autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązania równoważnego. 

9. Licencjonowanie Oprogramowania: 

a. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami 

(np. w przypadku wymiany sprzętu). 

b. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych 

przez producenta oprogramowania uaktualnień, poprawek krytycznych i 

opcjonalnych w okresie przynajmniej 5 lat od daty zakończenia umowy. 

c. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji 

zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość 
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kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego 

standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji 

grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie 

instalacji i tworzenia kopii zapasowych. 

d. Zakupione licencje muszą być bezterminowe i posiadać wymagane klucze 

aktywacyjne o ile ich wymagają. 

e. Dostarczane licencje muszą posiadać dokumenty potwierdzające legalność 

zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. 

Dokumenty takie Wykonawca dostarczy wraz z licencjami. 

10. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. 

11. Licencje oprogramowania równoważnego: w przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę produktów równoważnych Zamawiający wymaga, aby oferta spełniała niżej 

wymienione wymagania: 

a. umożliwić implementację oprogramowania uruchamianego na istniejących 

konfiguracjach środowiska produkcyjnego i testowego, 

b. zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia producenta dla produktów równoważnych 

nie gorsze niż usługa wsparcia licencji określonych w OPZ,  

c. zapewnić warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla 

licencji określonych w OPZ, 

d. zapewnić, że nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne 

używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Microsoft, 

e. wykazać, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest 

gorsza od funkcjonalności pozycji licencji określonych w OPZ, 

f. zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób 

niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, 

aplikacyjnym i użytkowym, eksploatowanym u Zamawiającego, 

g. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić do 4 pracowników Zamawiającego 

w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia Umowy, 

h. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury 

sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych 

modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-

programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu oprogramowania 

równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie 

będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u 

Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 

sprzętowo-programowego Zamawiającego.  

i. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu 

równoważności oferowanego rozwiązania w stosunku do wymogów określonych 

przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, a mianowicie: 

„5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” 


