
 

1 
 

Załącznik nr 1b do SWZ 

 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla elementu: oprogramowanie bazodanowe 

w ramach części II zamówienia 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość (sztuk) 

1. Oracle Database Standard Edition 2 - Oracle 1 – Processor  

lub równoważne zgodne z wymaganiami posiadanego systemu 

informatycznego do prowadzenia Państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego Ewid2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. 

Data obowiązywania licencji oprogramowania – NOWA LICENCJA 

WIECZYSTA  

1 szt. 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 1 szt. licencji oprogramowania bazodanowego 

Oracle Database Standard Edition 2 - Oracle 1 – Processor lub równoważnego, zgodnego  

z wymaganiami dla posiadanego już zintegrowanego  systemu informatycznego do prowadzenia 

Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Ewid2007 firmy Geomatyka-Kraków 

s.c. 

2. Kryterium równoważności ofert 

2.1. Przez rozwiązanie równoważne do opisanego przedmiotu zamówienia zamawiający uzna takie, 

które realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalności i posiada pełną kompatybilność  

z posiadanym przez zamawiającego systemem informatycznym do prowadzenia Państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego Ewid2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c., możliwe do 

eksploatacji bez wprowadzania żadnych modyfikacji w infrastrukturze techniczno-systemowej 

posiadanej przez zamawiającego. 

2.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, mimo że po konsultacjach z firmą 

Geomatyka-Kraków s.c. i według jego najlepszej wiedzy takie rozwiązanie równoważne na 

chwilę obecną nie istnieje, jednak sama teoretyczna możliwość pojawienia się takiego 

rozwiązania skłania zamawiającego do wskazania jedynego koniecznego warunku jego 

akceptacji: pełnej zgodności rozwiązania równoważnego z wymaganiami dla systemu 

informatycznego Ewid2007, obsługiwanego obecnie przez wersję systemu bazodanowego 

Oracle Database Standard Edition 2. 

2.3. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę równoważnego oprogramowania 

bazodanowego, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 100% zgodności proponowanego 

rozwiązania z wymaganiami dla systemu informatycznego Ewid2007 firmy Geomatyka-

Kraków s.c. i wszystkich aplikacji wchodzących w jego skład.  
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2.4. Dostarczane oprogramowanie bazodanowe wykorzystywane będzie tylko i wyłącznie  

z posiadanym i wdrożonym już systemem do prowadzenia Państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego Ewid2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. 

3. Cel i wykorzystanie przedmiotu zamówienia  

Zakres dostawy będzie obejmował dostarczenie licencji na oprogramowanie bazodanowe, której 

właścicielem będzie Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. 

 

 


