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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Tabela nr 1 

Lp. Przedmiot zamówienia 

1. 
Siemens NX Routing Harness add-on FL [NX30160] wraz z NX Routing Base FL [NX30154] z pakietem serwisowym – 1 kpl. 

NX Mach 3 Additive Design with Convergent FL [NX93110] z pakietem serwisowym – 1 kpl. 

 
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 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 Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne oprogramowania tj. nośnik fizyczny oprogramowania. 
2.3 Wykonawca zagwarantuje, że umowa licencyjna producenta oprogramowania zwalnia 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. 

2.4 Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że oprogramowanie dostarczone w ramach umowy będzie wolne od wad fizycznych i prawnych  
w zakresie zgodnym z treścią umowy licencyjnej producenta oprogramowania . 

2.5 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. 

2.6 Warunki korzystania z dostarczonych licencji oprogramowania muszą być zgodne z profilem działalności Zamawiającego. 
2.7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


