ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft - pakiet M365 E3 oraz Remote Desktop Services User
CAL.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. dostawa licencji subskrypcyjnych platformowej usługi hostingowej i chmurowej,
1.2. dostawa licencji wieczystych RDS User CAL wraz z Software Assurance,
w ramach aktualnie posiadanej przez Zamawiającego umowy Microsoft Enterprise Agreement o
numerze E6930401.
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2. Ogólne warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
2.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status partnerstwa przyznawany przez
producenta oprogramowania Microsoft, nie niższy niż License Solution Providers (LSP),
uprawniający do dostawy i objęciem Software Assurance licencji Microsoft w ramach
programów licencyjnych Microsoft Enterprise Agreement (EA).
2.2. Podstawą do odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest dostarczenie na
adres e-mail licencje@coi.gov.pl dokumentów, potwierdzających dostarczenie licencji
subskrypcyjnych i wieczystych, zawierającego co najmniej numer umowy z producentem,
numer klienta, pełną nazwę produktów, numery P/N produktów, liczbę licencji oraz
dołączenie licencji na Portalu VLSC. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie
protokół odbioru, podpisany obustronnie bez zastrzeżeń.
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3. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby klucze licencyjne zostały dostarczone, tj. dodane na Portal VLSC i
podpięte do konta Zamawiającego maksymalnie w terminie 141 dni roboczych od podpisania
umowy.
4. Zasady dostawy licencji wieczystych oraz subskrypcyjnych:
4.1. Zarządzanie licencjami oprogramowania realizowane będzie za pośrednictwem
dedykowanego Portalu VLSC producenta oprogramowania.
4.2. Zamawiający zostanie uprawniony w ramach posiadanych licencji do pobierania poprawek,
aktualizacji i nowych wersji oprogramowania do końca obowiązywania Umowy Microsoft
Enterprise Agreement, tj do 31.05.2023 r. w sposób nienaruszający praw twórców i
właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z
tego oprogramowania.
4.3. Za pośrednictwem Portalu VLSC będą udostępniane dla oprogramowania:
4.3.1. aktualne wersje, wydania uzupełniające, poprawki programistyczne, a także nowe
wydania oprogramowania, będące kontynuacją linii produktowej;
4.3.2. aktualizacje funkcjonalne i wspierające dla oprogramowania oraz poprawek
bezpieczeństwa,
4.3.3. nowe wersje oprogramowania obejmujące m.in. poprawki serwisowe, wersje wyższe
(upgrade), wersje niższe (downgrade), wydania uzupełniające oraz poprawki
oprogramowania wybranych wersji produktów,
4.3.4. pliki instalacyjne dla oprogramowania w aktualnej i poprzednio wydanych przez
producenta wersjach, niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producenta
oprogramowania,
4.3.5. klucze licencyjne do oprogramowania z możliwością aktywacji zbiorczej.
4.4. Zamawiający otrzyma dostęp za pośrednictwem serwisu www producenta (Portalu VLSC
lub innego serwisu) do aktualnej dokumentacji technicznej publikowanej i udostępnianej
przez producenta oprogramowania.
5. Informacje w zakresie licencji
5.1. Licencje zostaną przypisane do istniejącego konta na Portalu VLSC, zarejestrowanego na
adres licencje@coi.gov.pl.
5.2. Zamawiający wymaga dostawy licencji w ramach polityki przewidzianej przez producenta
oprogramowania, dla jednostek realizujących zadania publiczne (Poziom „D”).
5.3. Licencje typu wieczyste, zostaną udzielone na czas nieoznaczony.
5.4. Licencje typu subskrypcyjne, zostaną udzielone na czas określony w powyższej Tabeli.
5.5. Licencje objęte pzedmiotem zamówienia będą zgodne z warunkami określonymi przez
producenta oprogramowania w dokumentach Warunki Używania Produktu (Product
Terms).
5.6. Zamawiający aktualnie posiada następujące aktywne umowy programowe Microsoft:
5.6.1. Enterprise Agreement (EA) – E6930401,
5.6.2. Microsoft Business and Services Agreement (MBSA) – U1858454.
6. Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w rozdziale III SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy.
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