
         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/04/2021 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- po modyfikacji - 

 
Przedmiot zamówienia (dot. części III):  Dostawa oprogramowania komputerowego; 

 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego, zgodnie z opisem 

szczegółowym w dalszej części OPZ. 

2. Zamawiający wymaga dostarczania licencji na oprogramowanie przez okres 12 miesięcy lub do czasu 

wyczerpania kwoty umowy. 

3. Ilości podane w formularzach cenowych są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany ilości i/lub ograniczenia przedmiotu zamówienia stosownie  

do potrzeb, których nie jest w stanie przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia (jeśli oprogramowanie posiada 

fizyczny nośnik) własnym transportem, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko. Transport musi 

odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga aby numer zamówienia, przesyłany każdorazowo przez Zamawiającego,  

był umieszczany na liście przewozowym lub w widocznym miejscu na paczce. 

7. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę  

na formularzu cenowym. 

8. W opisie przedmiotów zamówienia użyto nazw producentów (licencjodawców) z następujących 

przyczyn: 

a. Pracownicy IMol PAN korzystają z określonego koszyka typowych licencji powszechnie 

dostępnych takich jak Windows, Office, MacOS, ABBYY FineReader, Eset. 

b. Utrzymanie jednolitego standardu i użytkowanie konkretnego oprogramowania jest kluczowe 

dla pracowników i poszczególnych jednostek, gdyż zmiana łączyłaby się dodatkowym 

kosztem obsługi nowego oprogramowania, związanym z instalacją, szkoleniem itp. 

c. Oprogramowanie wykorzystywane jest do współpracy z zagranicznymi grupami naukowymi i 

musi być kompatybilne z wykorzystywanym w ramach projektu oprogramowaniem. 

d. Szczegółowy opis funkcjonalny lub opis cech jest zbyt złożony, by można było określić go w 

dostatecznie dokładny a zarazem zwięzły sposób. 

9. Zamawiający dopuszcza produkty-licencje równoważne pod warunkiem zgodności innego produktu 

pod względem funkcjonalnym (zakres operacji) i obsługi (menu) opisanych w dokumentacji dla 

każdego z produktów, oraz takich które nie wymagają ponownej instalacji. 

10. Niniejsze zamówienie dotyczy konkretnych produktów powszechnie znanych na rynku, których 

standardy jakościowe są określone przez licencjodawcę w umowie licencyjnej i dokumentacji. 

11. Licencje na oprogramowanie muszą pochodzić z rynku pierwotnego, z legalnego kanału dystrybucji, tj. 

akceptowanego przez producenta danego Oprogramowania. 

12. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany  

w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów 

lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów. 

 



         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/04/2021 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

ESET NOD32 Antivirus BOX 1 - desktop - licencja na 36 miesięcy 

ESET NOD32 Antivirus BOX 1 - desktop - odnowienie na 36 miesięcy 

 

Microsoft OEM Win Pro 10 Win32 Polish 1pk DVD (licencja wieczysta) 

Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish 1pk DVD (licencja wieczysta) 

Microsoft OEM Win Pro 10 Win32 English 1pk DVD (licencja wieczysta) 

Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit English 1pk DVD (licencja wieczysta) 

 

Microsoft Office 2019 Home & Business (PC/Mac) Polish (licencja wieczysta)  

Microsoft Office 2019 English Home & Business (PC/Mac) English (licencja wieczysta)  

 

Adobe Acrobat Pro DC Standard Polish (licencja roczna) 

Adobe Acrobat Pro DC English (licencja roczna) 

 

Adobe Photoshop Elements 2021 Win Polish Win (licencja wieczysta) 

Adobe Photoshop Elements 2021 Win English (licencja wieczysta) 

Adobe Photoshop Elements 2021 Mac Polish Win (licencja wieczysta) 

Adobe Photoshop Elements 2021 Mac English (licencja wieczysta) 

 

Adobe Premiere Elements 2021 Win Polish (licencja wieczysta) 

Adobe Premiere Elements 2021 Win English (licencja wieczysta) 

Adobe Premiere Elements 2021 Mac Polish (licencja wieczysta) 

Adobe Premiere Elements 2021 Mac English (licencja wieczysta) 

 

Adobe PHSP & PREM Elements 2021 Win Polish (licencja wieczysta) 

Adobe PHSP & PREM 2021 Win English (licencja wieczysta) 

Adobe PHSP & PREM Elements 2021 Mac Polish (licencja wieczysta) 

Adobe PHSP & PREM 2021 Mac English (licencja wieczysta) 

 

Adobe Illustrator Multilanguage Win/Mac (licencja roczna) 

Adobe Illustrator English Win/Mac (licencja roczna) 

 

ABBYY FineReader 15 Std Edu PL (licencja wieczysta) 

ABBYY FineReader 15 Std Edu PL Upg (licencja wieczysta) 

ABBYY FineReader 15 Pro for Mac Edu EN (licencja wieczysta) 

ABBYY FineReader 15 Pro for Mac Edu EN Upg (licencja wieczysta) 

 

 


