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Nr postępowania 33/ITWL/PIiZ2022/PN/2022/D 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Tabela nr 1 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cześć I zamówienia 

1. 

a) Youtrack licencja na rok, wersja serwerowa, nowa licencja, 25 users - 25 lic. lub równoważne; 

b) Axure R (licencja na rok) – 5 lic. lub równoważne 

c) Virtual Tour Pro Ultimate 360 Bundle – 1 lic. lub równoważne 

d) Kolekcja Substance 3D – 1 lic. lub równoważne 

e) HelpnDoc Ultimate Floating Licence – 1 lic. lub równoważne 

f) MS Office 2019 Pro PL –  10 lic. lub równoważne 

g) Windows 10 Pro PL x64 Box – 10 szt. lub równoważne 

h) LDAP Accont Manager Pro 8.1 – 1 licencja komercyjna lub równoważne 

Część II zamówienia 

1. a) Intel Visual Fortran Compiler Professional edition with IMSL for Windows – 2 lic. lub równoważne 

Część III zamówienia 

1. a) Wolfram SystemModeler Standard v.13 KOM – 1 lic lub równoważne 

Część IV zamówienia 

1. 

a) Aktualizacja Ferro Backup System Professional z wersji 5 na 6 na istniejące konto ITWL; lub równoważne 

Licencja bezterminowa na 75 stanowisk oraz 10 serwerów  

Pomoc techniczna na 1 rok 

Cześć V zamówienia 

1. a) Kontrakt serwisowy TEMA classic + 3D – 1 rok  lub równoważne 
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b) Tema Classic (klucz sprzętowy) – 1 lic. lub równoważne 

Część VI zamówienia 

1. a) Standard Designated Computer Annual Matlab, nowa licencja – 1 lic.  lub równoważne 

 
W zakresie wszystkich części zamówienia 
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 
2.1 Wykonawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt i ryzyko oprogramowania wraz  

z kluczami licencyjnymi drogą elektroniczną na adresy poczt elektronicznych zgodnie z ilościami, które zostaną wskazane w umowie. Niezależnie od 
powyższego Zamawiający będzie uprawniony do pobrania oprogramowania ze stron internetowych producentów/właścicieli …../adresy stron 
internetowych/…, zainstalowania na dowolnym sprzęcie w ilości zgodnej z ilością zakupionych Licencji. 

2.2 W przypadku nieotrzymania oprogramowania lub nieuzyskania dostępu do oprogramowania lub wystąpienia problemów z pobraniem 
oprogramowania Wykonawca, w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem e-mail przez Zamawiającego, dostarczy do siedziby 
Zamawiającego oprogramowanie na nośniku wraz z wymaganymi kluczami licencyjnymi. 

2.3 Licencje będą pozwalały na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/serwerami (np. w przypadku wymiany stacji roboczej/serwera). 
2.4 Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oprogramowania. 
2.5 Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem oprogramowania do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.6 Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.7 Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że oprogramowanie dostarczone w ramach umowy będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. 
2.8 Wykonawca oświadczy, że posiada pełne prawo do dysponowania licencją na oprogramowanie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do 

korzystania z oprogramowania Producenta i dokumentacji go dotyczącej, na warunkach określonych w umowie licencyjnej Wykonawcy lub innym 
dokumencie określającym uprawnienia wynikające z nabycia licencji od Wykonawcy. Wraz z licencjami Wykonawca dostarczy dokumenty 
pozwalające na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania oraz klucze licencyjne. 

2.9 Wykonawca w przypadku pkt 2.2 z zastrzeżeniem pkt 2.1, dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy 
wcześniej na innym urządzeniu. 

2.10 Warunki korzystania z dostarczonych licencji oprogramowania muszą być zgodne z profilem działalności Zamawiającego. 
3. Zamawiający podczas odbioru przedmiotu zamówienia będzie miał możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie miał również możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

 


