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Załącznik nr 9 do SWZ PO ZMIANIE 

Nr postępowania 30/ITWL/PIiZ 2022/PN/2022/D 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego oprogramowania  

z podziałem na: 

1) Część I – dostawa MS Office; 

2) Część II – dostawa MS Windows; 

3) Część III – dostawa MS Visio i inne; 

4) Część IV – dostawa Adobe Acrobat. 

II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - charakterystyka i cechy funkcjonalne oraz 

ilości przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego (wymagania 

minimalne): 

 

CZĘŚĆ I – dostawa MS Office: 

 

1. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL – szt. 2   

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

2. Office 365 business licencja STANDARD lic - 7        

Licencja komercyjna na 2 lata / lub równoważne.   

3. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL - lic - 3           

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

4. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL - szt. - 10    

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

5. Microsoft Office 2021 Standard 64bit PL  -      szt. – 2            

Licencja dożywotnia, edukacyjna, Office 2021 Standard / lub równoważne.   

6. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL -     szt. – 4             

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

7. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL -     szt. – 5              

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

8. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL   -  szt. - 3            

wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

9. Microsoft Office 2021 Professional Plus 64bit PL -     szt. - 7      
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wersja edukacyjna licencja wieczysta / lub równoważne.   

10. Microsoft Office 365   -   szt. - 8            

Office 365 A3 dla Edukacji PL licencja roczna / lub równoważne.   

 

CZĘŚĆ II – dostawa MS Windows: 

 

1. MS Windows 10 Pro BOX szt. - 1            

Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL / lub równoważne.   

2. MS Windows  szt. - 4             

Microsoft Windows 11 Professional 64bit PL. / lub równoważne.   

3. Microsoft Windows Server szt. - 3            

Microsoft Windows Server Std. Dla 16 core. / lub równoważne.   

4. Microsoft Windows 10 prof.      szt. - 4           

Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL. / lub równoważne.   

5. Ms Windows Professional 10 szt. - 6           

Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL BOX / lub równoważne.   

   

CZĘŚĆ III – dostawa MS Visio i inne: 

 

1. Microsoft Visual Studio 2022 Professional PL  - szt. - 3      

licencja wieczysta. / lub równoważne.   

2. Microsoft Visual Studio 2022 Professional PL -   szt. - 1      

licencja autonomiczna, czas nieokreślony, jednostanowiskowa. / lub równoważne.   

3. Microsoft Visual Studio 2022 Professional PL -    szt. - 2     

licencja wieczysta. / lub równoważne.   

 

 

CZĘŚĆ IV – dostawa Adobe Acrobat: 

 

1. Adobe Acrobat     szt. - 1       

Adobe Acrobat Pro 2020 PL licencja dożywotnia. Licencja komercyjna, czas 

nieograniczony. / lub równoważne.   

2. Adobe Acrobat     szt. - 4       
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Adobe Acrobat Pro 2020 PL licencja dożywotnia. Licencja komercyjna, czas 

nieograniczony. / lub równoważne.   

3. Adobe Acrobat PRO szt. - 1    

Adobe Acrobat Pro 2020 PL licencja dożywotnia. Licencja komercyjna, czas 

nieograniczony. / lub równoważne.   

 

III. Równoważność: 

1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, 

wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności 

związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią 

zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu 

gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i 

użytkowników oferowanego rozwiązania. 

2. Oferując rozwiązanie równoważne dla oprogramowania wymienionego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że rozwiązania 

równoważne zachowują cechy techniczne, funkcjonalne i jakościowe w stosunku do 

oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres 

przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza oferowanie oprogramowania o szerszym 

zakresie funkcjonalnym od wymaganego. 

4. Przez wykazanie równoważności Zamawiający rozumie wykonanie stosownych 

porównań i analiz. Wyniki porównań i analiz należy załączyć do oferty  

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego oprogramowania i 

licencji, 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; ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu 

dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 

IV. Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: W zakresie części I, II, III oraz IV 

zamówienia: 
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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. 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. 

3. Licencje będą pozwalały na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/serwerami 

(np. w przypadku wymiany stacji roboczej/serwera). 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne oprogramowania. 

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. 

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. 

7. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że oprogramowanie dostarczone w 

ramach umowy będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. 

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 
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Wykonawca dostarczy dokumenty pozwalające na stwierdzenie legalności 

zakupionego oprogramowania oraz klucze licencyjne. 

9. Wykonawca w przypadku pkt 2 z zastrzeżeniem pkt 1, dostarczy przedmiot 

zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na 

innym urządzeniu. 

10. Warunki korzystania z dostarczonych licencji oprogramowania muszą być zgodne z 

profilem działalności Zamawiającego. 

11. 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. 

 

 


