CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Oprogramowania opisanego w poz. 1-3 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej
(oznaczonego jako „rozbudowa”) oraz bezterminowych licencji na nie wraz ze wsparciem
technicznym na okres 12 miesięcy od dnia dostawy,
b) wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania opisanego w
poz. 4-18 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako „wsparcie”) na okres
12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do”.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp.

Część

Nazwa
oprogramowania

1

ATLAS

Portfolio for Jira

2

ATLAS

3

Release
Management for Jira
| Golive
Issue Linked Event
ATLAS
for Jira

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja do

Rodzaj licencji

# licencji

1

500

bezterminowa

rozbudowa

Perpetual User
Commercial License

1

500

bezterminowa

rozbudowa

Perpetual User
Commercial License

1

500

bezterminowa

rozbudowa

Perpetual User
Commercial License
Perpetual User
Commercial License
Perpetual User
Commercial License
Perpetual User
Commercial License
Perpetual User
Commercial License

SEN5462998
SEN5463005
SEN5463001
SEN5463000

4

ATLAS

Confluence (Server)

1

2000

bezterminowa

wsparcie

19.10.2019

5

ATLAS

Team Calendars for
Confluence (Server)

1

2000

bezterminowa

wsparcie

19.10.2019

6

ATLAS

Confluence (Server)

1

2000

bezterminowa

wsparcie

02.11.2019

7

ATLAS

1

2000

bezterminowa

wsparcie

02.11.2019

1

2000

bezterminowa

wsparcie

19.10.2019

Perpetual User
SENCommercial License 10513728

1

500

bezterminowa

wsparcie

03.11.2019

Perpetual User
SENCommercial License 5463004

1

500

bezterminowa

wsparcie

02.11.2019

Perpetual User
SENCommercial License 8519838

1

3

bezterminowa

wsparcie

03.11.2019

Perpetual User
SENCommercial License 5462999

1

500

bezterminowa

wsparcie

03.11.2019

Perpetual User
SENCommercial License 5462997

1

500

bezterminowa

wsparcie

03.11.2019

Perpetual User
SENCommercial License 5485881

1

500

bezterminowa

wsparcie

02.08.2019

Perpetual User
SENCommercial License 10082638

1

500

bezterminowa

wsparcie

19.10.2019

Perpetual User
SENCommercial License 10513729

8

Team Calendars for
Confluence (Server)
Gliffy Diagrams for
ATLAS Confluence for
Confluence (Server)

9

ATLAS

10

ATLAS

11

ATLAS

12

ATLAS

13

ATLAS

14

ATLAS

15

ATLAS

Bitbucket (Server)
Sonar for Bitbucket
Server for Bitbucket
(Server)
JIRA Service Desk
(Server) for Jira
Server
JIRA Software
(Server)
Zephyr for JIRA - Test
Management for
JIRA (Server)
Structure for Jira Projects at Scale for
JIRA (Server)
ScriptRunner for JIRA
for JIRA (Server)
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16
17
18

Timesheet Reports
and Gadgets for JIRA
(Server)
WorklogPRO ATLAS
Timesheets for Jira
JSU - Suite Utilities
ATLAS
for Jira
ATLAS

1

500

bezterminowa

wsparcie

02.08.2019

1

500

bezterminowa

wsparcie

18.10.2019

1

500

bezterminowa

wsparcie

Perpetual User
SENCommercial License 10082639

SENPerpetual User
Commercial License 12675341
SENPerpetual User
18.10.2019
Commercial License 12675342

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie 1 lit. a i b,
Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
1 lit. a i b, regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są
zgodne z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 lit. a powyżej, został
zawarty w poniższej tabeli:
Dostawa licencji na oprogramowanie
Nazwa
1. Oprogramowanie typu Portfolio for Jira lub równoważne
 1 licencja z dostępem dla 500 użytkowników
 Licencja bezterminowa (perpetual user commercial)
Licencja
 Usługi wsparcia technicznego na 1 rok (12 miesięcy)

Wsparcie techniczne

Informacja

W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:
 prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania,
poprawek do oprogramowania;
 dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej
oprogramowania;
 dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów
i informacji na temat oprogramowania, posiadanych produktów.
Szczegółowe warunki regulują umowy licencyjne wydane przez
producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z niniejszym Opisem
przedmiotu zamówienia
 Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym Oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie jego
cechy funkcjonalne.
 W szczególności musi charakteryzować się cechami wskazanymi
w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania równoważnego.
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Cechy
oprogramowania
równoważnego

Nazwa

Licencja




Możliwość integracji z oprogramowanie Jira Software.
Możliwość tworzenia roadmap wg własnych potrzeb wraz ze
scenariuszami „co jeśli”.
intuicyjna linia czasu.
wizualizacja zależności między projektami i zespołami, w tym
wąskich gardeł.

2. Oprogramowanie typu Release Management for Jira | Golive
lub równoważne
 1 licencja z dostępem dla 500 użytkowników
 Licencja bezterminowa (perpetual user commercial)
 Usługi wsparcia technicznego na 1 rok (12 miesięcy)
W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:



Wsparcie techniczne


Informacja

Szczegółowe warunki regulują umowy licencyjne wydane przez
producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z niniejszym Opisem
przedmiotu zamówienia
 Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym Oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie jego
cechy funkcjonalne.
 W szczególności musi charakteryzować się cechami wskazanymi
w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania równoważnego.




Cechy
oprogramowania
równoważnego

prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania,
poprawek do oprogramowania;
dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej
oprogramowania;
dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów
i informacji na temat oprogramowania, posiadanych produktów.






Możliwość integracji z oprogramowanie Jira Software.
Możliwość integracji z narzędziami DevOps (np. Jenkins, Bamboo,
Chief, Docker, narzędzia monitorujące).
Planowanie na osi czasu wszystkich aktywności, które mają
miejsce na środowiskach w ramach wydania.
Łączenie aktywności jako kalendarze oznaczone kolorami.
Mapowanie zadań Jira na kalendarze.
Scentralizowana informacja o wszystkich środowiskach
nieprodukcyjnych i produkcyjnych.
Możliwość
uproszczonego
współdzielenia
informacji
użytkownikom Jira.
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Nazwa


Licencja




Możliwość definiowania atrybutów dla każdego ze środowisk (np.
system operacyjny, właściciel, itp).
Wizualizacja danych dot. środowiska w zadaniach Jira.
Możliwość
śledzenia
zdarzeń
dotyczących
środowisk
mechanizmem subskrypcji.
Możliwość eksportowania treści do formatów: .csv, .json, .xlsx.
3. Oprogramowanie typu Issue Linked Event for Jira lub
równoważne
1 licencja z dostępem dla 500 użytkowników
Licencja bezterminowa (perpetual user commercial)
Usługi wsparcia technicznego na 1 rok (12 miesięcy)

W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:



Wsparcie techniczne


Informacja

Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania
regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o
ile są zgodne z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia
 Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym Oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie jego
cechy funkcjonalne.
 W szczególności musi charakteryzować się cechami wskazanymi
w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania równoważnego.




Cechy
oprogramowania
równoważnego

prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania,
poprawek do oprogramowania;
dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej
oprogramowania;
dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów
i informacji na temat oprogramowania, posiadanych produktów.



Możliwość integracji z oprogramowanie Jira Software.
Plugin systemu JIRA rozszerzający funkcjonalność łączenia zadań
o co najmniej poniższe elementy.
Definicja zdarzeń utworzenia nowego połączenia (Issue Link
Created event) oraz usunięcia istniejącego połączenia (Issue Link
Deleted event).
Funkcjonalność walidowania możliwości połączenia zadań,
poprzez konfigurację dla każdego typu połączenia warunków,
które muszą być spełnione w celu ustanowienia połączenia
pomiędzy zadaniami (niespełnienia warunków uniemożliwia
połączenie zadań).
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II.

Konfiguracja ww. funkcjonalności musi być możliwa bezpośrednio
z interfejsu systemu JIRA.

Wymagania ogólne:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia:
a. dostawa licencji na Oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym określonym
w punkcie I.1 lit. a nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert).
b. w zakresie dostawy wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego, określonego w punkcie I.1 lit. b, Wykonawca gwarantuje, że zapewni
ciągłość wsparcia , tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze wsparcia w
terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie
świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”,
a w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie
„Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do
Oprogramowania, do którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie
(stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do
poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia
przekazania danych dostępowych.
2. W stosunku do przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie I.1. lit. a, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Rozwiązanie równoważne musi
spełniać kryteria równoważności opisane w niniejszym dokumencie oraz być zgodne
z opisanymi cechami oprogramowania równoważnego w tabeli z punktu I.3.
3. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
4. Wykonawca do zaoferowanych licencji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla Oprogramowania w wersji
pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania, licencję (umowę licencyjną w
wersji papierowej lub elektronicznej) oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne
w formie elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
5. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.

III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje zostaną dostarczone w ramach otrzymywanego
wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie 132-136
budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony). Preferowanym
przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania oraz przesłanie
dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

IV.
Kryteria równoważności
1. We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
str. 32

2.

3.

4.

5.

i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać w Ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań
z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę równoważną.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę Oprogramowanie równoważne nie
wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych po stronie
Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
W celu potwierdzenia, iż Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca, który zaoferuje Oprogramowanie równoważne do wskazanego przez
Zamawiającego, załączy do Oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju
oferowanego Oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta tego
Oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności
oferowanego Oprogramowania równoważnego.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego opisanego w
poz. 1, 3 i 4 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako „wsparcie”) na okres
12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do”,
b) wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego opisanego w
poz. 2 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako „przywrócenie wsparcia”)
na okres 12 miesięcy w formie przywrócenia wsparcia,
c) w ramach rozbudowy liczby posiadanych licencji - bezterminowych licencji dla
Oprogramowania opisanego w poz. 5 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego
jako „rozbudowa”) wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy od dnia dostawy.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Okres
Wsparcie /
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja

Obecne
wsparcie
do

Rodzaj licencji

02.11.2019

Per server
(unlimited storage)

Lp. Część

Nazwa oprogramowania

1

ARCH

Visual Paradigm
Teamwork Server

1

unlimited

bezterminowa

wsparcie

2

ARCH

Visual Paradigm
Enterprise

10

-

bezterminowa

przywrócenie
wsparcia

3

ARCH

10

-

bezterminowa

wsparcie

02.11.2019

Perpetual
Floating License

-

4

ARCH

20

-

bezterminowa

wsparcie

18.10.2019

Perpetual
Floating License

ea1017

5

ARCH

5

-

bezterminowa

rozbudowa

Perpetual
Floating License

-

Visual Paradigm
Professional
Enterprise Architect
Corporate Edition
Enterprise Architect
Corporate Edition

# licencji

(Reinstate expired
maintenance)
Perpetual Floating
License
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3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie 1,
Zamawiający ma:
3.1.1.
prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania
3.1.2.
dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3.
dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2, regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
II.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a. w zakresie dostawy wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego, określonego w punkcie I.1 lit. a, Wykonawca gwarantuje, że zapewni
ciągłość świadczenia wsparcia, tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie
będzie świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2
w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do
Oprogramowania, do którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie
(stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do
poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia
przekazania danych dostępowych.
b. w zakresie przywrócenia wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego określonego w punkcie I.1 lit. b Wykonawca przekaże dane dostępowe
umożliwiające korzystanie ze wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi
kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie świadczone od dnia 02.11.2019 r., a w
przypadku zawarcia umowy po dniu 02.11.2019 r. Wykonawca przekaże dane dostępowe
w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert).
c. dostawa licencji na Oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym określonym
w punkcie I.1 lit. c nastąpi w w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert).
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanych licencji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla Oprogramowania w wersji
pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz kanału subskrypcji, licencję
(umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz wszystkie wymagane klucze
licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.

III.

Wymagania dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje zostaną dostarczone w ramach otrzymywanego
wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie 132-136
budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony). Preferowanym
przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania oraz przesłanie
dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 3.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego
przez Zamawiającego opisanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako
„wsparcie”) na okres 12 miesięcy od dnia 18.10.2019 r.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część Nazwa oprogramowania

1

JB

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate

Okres
Wsparcie /
Liczba
Obecne
obowiązywania Nowa /
licencji
wsparcie do
licencji bazowej Subskrypcja

80*

bezterminowa

wsparcie

18.10.2019

Rodzaj
licencji

# licencji

Per User
License

R1156027

*Zamawiający posiada aktualnie 70 aktywnych licencji w wersji 2019.2 (fallback 2018.2) oraz 30
nieaktywnych (expired) w wersji fallback 2017.2 (30 szt.) oraz fallback 15.0 (30 szt.). Zamawiający
po podpisaniu Umowy z Wykonawcą uzgodni z Wykonawcą, które licencje expired powinny mieć
przywrócone wsparcie.
3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach dostawy wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2, Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
II.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
w zakresie świadczenia wsparcia do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego,
określonego w punkcie I.1, Wykonawca gwarantuje, że zapewni ciągłość świadczenia wsparcia,
tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze wsparcia w terminie wskazanym w
Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie świadczone od dnia wskazanego
w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po
dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca
przekaże dane dostępowe w stosunku do Oprogramowania, do którego termin wsparcia już
minął, w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że
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Zamawiający będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania,
które ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanego wsparcia technicznego zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu dane dostępowe oraz wszystkie wymagane klucze aktywacyjne w formie
elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione wsparcie do licencji pochodziło z kanału dystrybucji na
teren Unii Europejskiej.
2. Klucze dostępowe zostaną dostarczone w ramach otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby
Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie 132-136 budynek delta (lub w inny sposób
ustalony i zaakceptowany przez obie Strony). Preferowanym przez Zamawiającego sposobem
dostarczenia jest rejestracja oprogramowania oraz przesłanie dostępu na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 4.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na Oprogramowanie posiadane przez
Zamawiającego wymienione w tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „jako
„subskrypcja”) na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia 18.10.2019 r. wraz ze wsparciem
technicznym w tym okresie.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część Nazwa oprogramowania

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji
licencji bazowej Subskrypcja do

Rodzaj licencji

# licencji

T-55526

1

SB

Smartbear ReadyAPI SoapUI
NG Pro

33

terminowa

subskrypcja

18.10.2019

Fixed User 1-Year
Subscription license

2

SB

Smartbear ReadyAPI SoapUI
NG Pro

7

terminowa

subskrypcja

18.10.2019

Fixed User 1-Year
Subscription license

3

SB

Smartbear LoadUI Pro Small

2

terminowa

subskrypcja

18.10.2019

Fixed User 1-Year
Subscription license

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania:
3.1. W ramach wsparcia technicznego w ramach subskrypcji Oprogramowania Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów

str. 36

3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania regulują umowy licencyjne
wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z niniejszym Opisem przedmiotu
zamówienia.
II.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca gwarantuje, że przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z licencji i
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś licencje i
wsparcie będą przysługiwały od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w
kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w terminie
wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie
mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do
dnia przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanych subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.

III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 5.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego wymienione w poz. 2 tabeli
zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „subskrypcja”) na czas oznaczony 12
miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do” wraz ze wsparciem
technicznym w tym okresie.
b) wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego
wymienionego w poz. 1 i 3 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako
„wsparcie”) w okresie 12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do”.
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2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część Nazwa oprogramowania

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja do

1

TEST

JFrog Artifactory PRO

1

unlimited

2

TEST

Parallels Desktop for
Mac Business Edition

12

12

3

TEST

Morena 7 - Image
Acquisition Framework
for Java Platform

1

-

Rodzaj licencji

#
licencji

bezterminowa

wsparcie

04.07.2019

Perpetual
license

-

terminowa

subskrypcja

23.10.2019

1 Year License
- subscription

SC104356

bezterminowa

wsparcie

16.10.2019

Perpetual
license

-

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach wsparcia technicznego dla Oprogramowania Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
II.
Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a. w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I.1 lit. a, Wykonawca
gwarantuje, że przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z licencji i usług
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś licencje i
usługi będą przysługiwały od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w
kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w terminie
wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający
będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które
ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
b. w zakresie dostawy wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego, określonego w punkcie I.1 lit. b, Wykonawca gwarantuje, że zapewni
ciągłość świadczenia wsparcia, tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie
będzie świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2
w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do
Oprogramowania, do którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie
(stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do
poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia
przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanych licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje
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się dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 6.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego wymienione w poz. 3 i 4 tabeli
zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „subskrypcja”) na czas oznaczony 12
miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do” wraz ze wsparciem
technicznym w tym okresie.
b) wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego
wymienionego w poz. 1, 2 i 5 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako
„wsparcie”) w okresie 12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do”.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:

Lp. Część

Nazwa
oprogramowania

1

SECURITY

Rapid7 Nexpose

2

SECURITY

3

Rapid7 Metasploit
Tenable Nessus
SECURITY
Professional

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja do

Rodzaj licencji

# licencji

1

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

NXL312557

1

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

MSL481609

1

3

terminowa

subskrypcja

terminowa

subskrypcja

bezterminowa

wsparcie

4

SECURITY

tenable.SC - nessus
security center

1

unlimited

5

SECURITY

Acunetix WVS
Standard Edition

1

1

1 Year License 18.10.2019
subscription
1 Year License 18.10.2019 subscription; up to
512 IP addresses
31.10.2019 2 Concurrent Scans
(On Premise)

11712232

WVSEUP

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie 2,
Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
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3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamawianych nowych subskrybcji wraz ze wsparciem technicznym został
zawarty w poniższej tabeli:
Dostawa licencji na oprogramowanie

4. Oprogramowanie typu tenable.SC - nessus security
center lub równoważne

Nazwa



Licencja





Wsparcie techniczne

Informacja

W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:
 prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta
najnowszych
wersji,
aktualizacji
oprogramowania, poprawek do oprogramowania;
 dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy
Technicznej oprogramowania;
 dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji,
biuletynów i informacji na temat oprogramowania,
posiadanych produktów.
Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania
regulują umowy licencyjne wydane przez producenta
Oprogramowania.
 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie
jego cechy funkcjonalne.
 W szczególności musi charakteryzować się cechami
wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania


Cechy oprogramowania
równoważnego

1 Year License - subscription; up to 512 IP addresses
licencja do prawa korzystania do 512 adresów IP oraz
możliwość równoczesnego korzystania przez nielimitowaną
liczbę użytkowników
z prawem do instalacji na własnym serwerze
licencja ma zostać udzielona na Ministerstwo Cyfryzacji
wsparcie techniczne na 1 rok (12 miesięcy)



Możliwość aktywnego i biernego pokrycia wszystkich
systemów, sieci i aplikacji w celu widoczności luk
zagrażających bezpieczeństwu.
Możliwość konsolidacji danych dotyczących podatności
z innych źródeł.
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Umożliwia monitorowanie w trybie ciągłym poprzez głęboką
inspekcję pakietów wykrywa i śledzi użytkowników,
aplikacje, infrastrukturę chmury, relacje zaufania i luki.
Konfigurowalne alerty, powiadomienia i działania
powiadamiają administratorów o nieprawidłowościach
w sieci i zdarzeniach bezpieczeństwa o wysokim priorytecie.
Umożliwia ocenę priorytetów podatności (VPR)
wykorzystując analizy zagrożeń i uczenia maszynowego.
Posiada wbudowaną bazę konfigurowalnych pulpitów
i raportów.
Skaner podatności infrastruktury IT i aplikacji webowych.
Możliwość zaplanowania skanu w określonym czasie.
Możliwość zdalnego lub lokalnego sprawdzenia zgodności
konfiguracji infrastruktury sieciowej w tym: Adtran AOS,
Brocade FabricOS, Cisco FWSM Firewall, Cisco Nexus OS
(NX-OS), Cisco IOS, Cisco IOS-XE, Dell Force10, Extreme
ExtremeXOS, HP ProCurve, Huawei VRP, FireEye, FortiGate
FortiOS, Juniper Junos, Juniper ScreenOS, Check Point GAiA,
Pal, Alto Networks PAN-OS, SonicWall SonicOS
z powszechnie poważanymi normami bezpieczeństwa (np.
CIS Security Benchmark, DISA STIG, TNS, PCI, HIPAA, FFIEC,
NERC).
Możliwość zdalnego lub lokalnego sprawdzenia zgodności
konfiguracji systemów operacyjnych posiadanych przez
Zamawiającego w tym: Windows (Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 2003, Windows 2008, Windows
2008 R2, Windows Server 2012), Unix (AIX, FreeBSD, HPUX,
Mac OS X, Oracle Linux, RedHat, Solaris, SuSE), IBM
AS400/iSeries, NetApp Data ONTAP z powszechnie
poważanymi normami bezpieczeństwa (np. CIS Security
Benchmark, DISA STIG, TNS, PCI, HIPAA, FFIEC, NERC).
Możliwość zdalnego lub lokalnego sprawdzenia zgodności
konfiguracji aplikacji takich jak: platformy wirtualizacyjne
(VMware: ESX 3.5/4, ESXi 4.x/5.x, vCenter 4.x/5.x, Microsoft
Hyper-V, Citrix XenServer), serwery webowe (IIS 7, IIS 6,
Apache), serwery aplikacyjne (BIND, PHP, Exchange 2007,
Red Hat JBoss 5.x, SharePoint 2010, Tivoli Enterprise
Manager Server (BigFix), Tomcat), aplikacje desktopowe
(IE9, IE7, Firefox, Safari, Microsoft Outlook, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Access, Tivoli Enterprise Manager Client (BigFix))
z powszechnie poważanymi normami bezpieczeństwa (np.
CIS Security Benchmark, DISA STIG, TNS, PCI, HIPAA, FFIEC,
NERC).
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II.

Możliwość zdalnego lub lokalnego sprawdzenia zgodności
konfiguracji silników bazodanowych w tym: SQL Server
2005, SQL Sever 2008, MySQL, Oracle Database 10, Oracle
Database 11g, IBM DB2, PostgreSQL, Informix użytkowanymi
przez Zamawiającego z powszechnie poważanymi normami
bezpieczeństwa (np. CIS Security Benchmark, DISA STIG,
TNS, PCI, HIPAA, FFIEC, NERC).
Możliwość zdalnego lub lokalnego sprawdzenia zgodności
konfiguracji z ogólnymi normami i wytycznymi takimi jak: CIS
best practice, DISA STIGs, GLBA guidelines, HIPAA profiles,
NIST SCAP and FDCC content, NSA best practice, PCI DSS,
USGCB, MSCM, FISMA, OWASP.
Polityki audytu są certyfikowane przez CIS (Center for
Internet Security).
Wykrywanie szkodliwego oprogramowania.
Skanowanie portów wraz z wykrywaniem usług na nich
działających i ich wersji.
Możliwość rozszerzenia zakresu skanowania poprzez
wprowadzenie lokalnych uprawnień.
Możliwość przeprowadzania wielu skanów jednocześnie.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a. w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I.1 lit. a, Wykonawca
gwarantuje, że przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z licencji i usług
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś licencje i
usługi będą przysługiwały od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w
kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w terminie
wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający
będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które
ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
b. w zakresie dostawy wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego, określonego w punkcie I.1 lit. b, Wykonawca gwarantuje, że zapewni
ciągłość świadczenia wsparcia, tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze
wsparcia w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie
będzie świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2
w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do
Oprogramowania, do którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie
(stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do
poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia
przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
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3. Wykonawca do zaoferowanych subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

IV.
Kryteria równoważności
1. We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń.
2. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać w Ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
3. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań
z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę Oprogramowanie równoważne nie
wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych po stronie
Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
5. W celu potwierdzenia, iż Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca, który zaoferuje Oprogramowanie równoważne do wskazanego przez
Zamawiającego załączy do Oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju
oferowanego Oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta tego
Oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności
oferowanego Oprogramowania równoważnego.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 7.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego
przez Zamawiającego opisanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej na okres 12 miesięcy
od 19.10.2019 r.
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2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część Nazwa oprogramowania

1

SRVR

Nagios XI Enterprise
Edition (Unlimited Node)

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja do
1

unlimited

bezterminowa

wsparcie

19.10.2019

Rodzaj licencji

#
licencji

Unlimited
Node License

43339

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach dostawy wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2, Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
II.
1.

2.
3.

4.

Wymagania ogólne:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
w zakresie dostawy wsparcia do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego,
określonego w punkcie I.1, Wykonawca gwarantuje, że zapewni ciągłość świadczenia wsparcia,
tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze wsparcia w terminie wskazanym w
Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie świadczone od dnia wskazanego
w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po
dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca
przekaże dane dostępowe w stosunku do Oprogramowania, do którego termin wsparcia już
minął, w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że
Zamawiający będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania,
które ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
Wykonawca do zaoferowanego wsparcia technicznego zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz kanału subskrypcji,
licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz wszystkie wymagane
klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.

III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione wsparcie techniczne do licencji pochodziło z kanału
dystrybucji na teren Unii Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego wsparcie techniczne do licencji zostanie dostarczone
w ramach otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al.
Jerozolimskie 132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie
Strony). Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja
oprogramowania oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
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Opis przedmiotu zamówienia dla części 8.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego
przez Zamawiającego opisanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako
„wsparcie”) w okresie 12 miesięcy od 31.10.2019 r.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część
1

QUEST

2

QUEST

3

QUEST

4

QUEST

5

QUEST

6

QUEST

Nazwa oprogramowania

Quest Software TOAD for
Oracle Base Edition
Quest Software TOAD for
Oracle Xpert Edition
Quest Software TOAD for
Oracle DBA Edition
Quest Software TOAD for
DB2 Xpert Edition
Quest Software TOAD for
DB2 DBA Suite
Quest Software TOAD for
DB2 LUW DBA Edition

Okres
Wsparcie /
Liczba
Obecne
obowiązywania Nowa /
Rodzaj licencji
licencji
wsparcie do
licencji bazowej Subskrypcja
1 Year Update
Subscription

# licencji

2

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

2

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019 Subscription

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

1 Year Update
Subscription

142-125-740

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

1 Year Update
Subscription

142-125-762

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019 Subscription

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

1 Year Update

1 Year Update
1 Year Update
Subscription

129-570-070
142-125-728

136-524-853
142-125-784

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach dostawy wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2, Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
II.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
w zakresie dostawy wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez
Zamawiającego, określonego w punkcie I.1, Wykonawca gwarantuje, że zapewni ciągłość
świadczenia wsparcia, tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze wsparcia w
terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie
świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”, a
w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do Oprogramowania, do
którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych
wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
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(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanych licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje
się dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 9.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego
przez Zamawiającego opisanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako
„wsparcie”) w okresie 12 miesięcy od 31.10.2019 r.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:

Lp. Część Nazwa oprogramowania
1

DBP

DBPLUS Performance Monitor

Okres
Wsparcie /
Liczba
Obecne
obowiązywania Nowa /
Rodzaj licencji
licencji
wsparcie do
licencji bazowej Subskrypcja

1

bezterminowa

wsparcie

31.10.2019

licensed per
database instance

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach dostawy wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2, Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania.
II.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
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w zakresie dostawy wsparcia do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego,
określonego w punkcie I.1, Wykonawca gwarantuje, że zapewni ciągłość świadczenia wsparcia,
tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie ze wsparcia w terminie wskazanym w
Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś wsparcie będzie świadczone od dnia wskazanego
w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”, a w przypadku zawarcia umowy po
dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca
przekaże dane dostępowe w stosunku do Oprogramowania, do którego termin wsparcia już
minął, w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że
Zamawiający będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania,
które ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanego wsparcia technicznego zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz kanału subskrypcji,
licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz wszystkie wymagane
klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione wsparcie do licencji pochodziło z kanału dystrybucji na
teren Unii Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego wsparcie do licencji zostanie dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 10.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Oprogramowania opisanego w poz. 2 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego
jako „nowa”) oraz nowych bezterminowych licencji na nie wraz ze wsparciem technicznym
na okres 12 miesięcy od dnia dostawy,
b) dostawa licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego wymienione w poz. 1
tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „jako „subskrypcja”) na czas
oznaczony 12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do” wraz ze
wsparciem technicznym w tym okresie.
c) dostawa licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego wymienione w poz. 1
tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „subskrypcja”) na czas oznaczony
12 miesięcy od daty dostawy wraz ze wsparciem technicznym w tym okresie.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
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Lp. Część Nazwa oprogramowania

Okres
Wsparcie /
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja

1

GFX

Adobe Creatvie Cloud
for teams - All Apps

9

9

terminowa

subskrypcja

2

GFX

Sketch App

1

4

bezterminowa

nowa

3

GFX

UXPin Team

1

5

terminowa

subskrypcja

Obecne
wsparcie
do

Rodzaj licencji

# licencji

19.11.2018

1 Year License subscription

1E397DB8C9
AA02C2FEFA

Perpetual - 1
year of updates
Subscription annually

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie 2,
Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamawianych nowych licencji wraz ze wsparciem technicznym został zawarty
w poniższej tabeli:
Dostawa licencji na oprogramowanie

2. Oprogramowanie typu Sketch App lub równoważne

Nazwa



Licencja




Wsparcie techniczne

Informacja

Perpetual - 1 year of updates
licencja do prawa korzystania dla 4 użytkowników /
urządzeń
licencja bezterminowa (perpetual)
wsparcie techniczne na 1 rok (12 miesięcy)

W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:
 prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta
najnowszych
wersji,
aktualizacji
oprogramowania, poprawek do oprogramowania
 dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy
Technicznej oprogramowania;
 dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji,
biuletynów i informacji na temat oprogramowania,
posiadanych produktów
Szczegółowe warunki dla Oprogramowania regulują umowy
licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania
 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie
jego cechy funkcjonalne.
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W szczególności musi charakteryzować się cechami
wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania
równoważnego.



Możliwość tworzenia i edytowania zaawansowanych grafik
wektorowych.
Wsparcie dla wielu stron o różnych wymiarach w jednym
dokumencie.
Obsługa automatycznego wersjonowania dokumentów.
Obsługa i tworzenie bibliotek elementów i styli
z możliwością kolaboracji wielu użytkowników na raz, pełna
ich synchronizacja na wielu stanowiskach.
Natywna aplikacja dla MacOS X.
Rozbudowane możliwości eksportu jako: wektory, bitmapy,
PDF, CSS, kodu SVG.
Obsługa rozszerzeń (plugins) poszerzających bazowe
możliwości programu.
Dostępna baza gotowych i edytowalnych elementów
(templates) interface’ów dla Android i iOS, popularnych
ikon.
Wierny import i eksport edytowalnych dokumentów
aplikacji Sketch, z zachowaniem wszystkich atrybutów styli,
obiektów.
Możliwość integracji z oprogramowaniem do
prototypowania: UXPin, Axure, Zeplin, z poziomu aplikacji
eksportującej lub importującej. Integracja musi pozwalać na
identyfikację w aplikacji do prototypowania obiektów
osadzanego dokumentu.








Cechy oprogramowania
równoważnego








Nazwa

3. Oprogramowanie typu UXPin Team lub równoważne


Licencja

Wsparcie techniczne




Subscription – annually
licencja do prawa korzystania dla 5 użytkowników
subskrypcja na 1 rok (12 miesięcy)

W ramach usługi wsparcia dla oprogramowania:
 prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez
producenta
najnowszych
wersji,
aktualizacji
oprogramowania, poprawek do oprogramowania
 dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy
Technicznej oprogramowania;
 dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji,
biuletynów i informacji na temat oprogramowania,
posiadanych produktów
Szczegółowe warunki dla Oprogramowania regulują umowy
licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania
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Informacja







Cechy oprogramowania
równoważnego






II.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie
jego cechy funkcjonalne.
W szczególności musi charakteryzować się cechami
wskazanymi w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania
równoważnego.
Oprogramowanie do tworzenia makiet i prototypów stron
www, aplikacji, wyposażone w typowe dla tych zadań
funkcje podstawowe.
Obsługiwane przez przeglądarki: Chrome, Firefox, Safari,
niezależnie od systemu operacyjnego.
Dostępna baza gotowych i edytowalnych elementów
(templates) interface’ów dla Android i iOS, popularnych
ikon.
Możliwość prototypowania formularzy, które odbiorca
prototypu może wypełniać w przeglądarce.
Dostęp do repozytorium dokumentów dla wielu
użytkowników.
Możliwość kolaboracji kilku użytkowników w trakcie pracy
nad jednym dokumentem.
Obsługa i tworzenie bibliotek elementów i styli z
możliwością kolaboracji wielu użytkowników na raz, pełna
ich synchronizacja na wielu stanowiskach.

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a. dostawa licencji na Oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym określonym
w punkcie I.1 lit. a nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert),
b. w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I.1 lit. b, Wykonawca
gwarantuje, że przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z licencji i wsparcia
w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś licencje i wsparcia
będą przysługiwały od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w
kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w terminie
wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający
będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które
ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
c. dostawa subskrypcji na Oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym określonym
w punkcie I.1 lit. c nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert).
2. Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
3. Wykonawca do zaoferowanych licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje
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się dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
4. Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.
III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

IV.
1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria równoważności
We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać w Ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań
z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę Oprogramowanie równoważne nie
wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych po stronie
Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
W celu potwierdzenia, iż Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca, który zaoferuje Oprogramowanie równoważne do wskazanego przez
Zamawiającego załączy do Oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju
oferowanego Oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta tego
Oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności
oferowanego Oprogramowania równoważnego.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 11.
CPV: 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Oprogramowania opisanego w poz. 3 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego
jako „nowa”) oraz bezterminowych licencji na nie wraz ze wsparciem technicznym na okres
12 miesięcy od dnia dostawy,
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b) dostawa licencji na Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego wymienione w poz. 2
tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczone jako „jako „subskrypcja”) na czas
oznaczony 12 miesięcy od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do” wraz ze
wsparciem technicznym w tym okresie.
c) wsparcia technicznego do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego opisanego w
poz. 1 tabeli zamieszczonej w punkcie 2 poniżej (oznaczonego jako „wsparcie”) na okres 12
od daty wskazanej w kolumnie „Obecne wsparcie do”.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
Lp. Część
1
2

3

Nazwa oprogramowania

ABBYY FineReader 14
Corporate Edition
Office TimeLine Plus
OFFICE
edition
OFFICE

OFFICE

ONLYOFFICE Enterprise
Edition Standard Plus Server

Okres
Wsparcie / Obecne
Liczba Dostępów dla
obowiązywania Nowa /
wsparcie
licencji użytkowników
licencji bazowej Subskrypcja do

10

10

bezterminowa

wsparcie

01.11.2019

3

3

terminowa

subskrypcja

18.10.2019

1

200

bezterminowa

nowa

Rodzaj licencji

Floating License
(Concurrent)
1 Year License subscription
200 simultaneous
connections Lifetime license
with 1 year support
and updates

3. Zasady świadczenia wsparcia technicznego dla Oprogramowania
3.1. W ramach usługi wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie 2,
Zamawiający ma:
3.1.1. prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych
wersji, aktualizacji Oprogramowania, poprawek do Oprogramowania;
3.1.2. dostęp elektroniczny przez 7x24 do Centrum Pomocy Technicznej oprogramowania;
3.1.3. dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji, biuletynów i informacji na temat
oprogramowania, posiadanych produktów.
3.2. Szczegółowe warunki wsparcia technicznego dla Oprogramowania, o którym mowa w punkcie
2 regulują umowy licencyjne wydane przez producenta Oprogramowania, o ile są zgodne z
niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamawianych nowych licencji wraz ze wsparciem technicznym został zawarty
w poniższej tabeli:
Dostawa licencji na oprogramowanie
3. Oprogramowanie typu ONLYOFFICE Enterprise Edition
Nazwa
Standard Plus Server lub równoważne
 licencja do prawa korzystania dla 200 równoczesnych połączeń
 z prawem do instalacji na własnym serwerz
Licencja
 zapewnia możliwość używania przez podmioty stowarzyszone
(multitenant), np. Ministerstwo Cyfryzacji
 wsparcie techniczne na 1 rok (12 miesięcy)
 Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie oprogramowania
równoważnego.
Informacja
 Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne
z oryginalnym Oprogramowaniem oraz posiadać wszystkie jego
cechy funkcjonalne.
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W szczególności musi charakteryzować się cechami wskazanymi
w tabeli poniżej - Cechy oprogramowania równoważnego.



Oprogramowanie musi być centralnie zainstalowany system
w modelu on-premise (na własnym serwerze)
Oprogramowanie musi działać na serwerze Linux, w darmowej
wersji, bez wymogu użycia dodatkowych licencji wymagających
zakupu.
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie lub import oraz
dostęp i edycja do dokumentów w formacie docx, xlsx,
pptx bezpośrednio w oknie przeglądarki.
Oprogramowanie
musi
poprawnie
pracować
na
przeglądarkach Edge, Firefox, Chrome oraz Safari na systemach
Windows, Linux oraz MacOS.
Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie wielu
użytkowników jednocześnie - import użytkowników i grup
z serwera LDAP
Oprogramowanie musi zapewniać autoryzacje użytkowników za
pomocą konta/hasła umieszczonego w LDAP.
Oprogramowanie
musi
zapewniać
natychmiastową
synchronizacje użytkowników poprzez pojedyncze kliknięcie
dedykowanego przycisku synchronizacji
Oprogramowanie zapewniać możliwość udzielania przez
użytkowników dostępu do własnych dokumentów lub
dokumentów do których użytkownik ma dostęp innym
użytkownikom,
użytkownik udzielający dostępu musi posiadać możliwość
nadawania uprawnień - tylko do odczytu, zapis - odczyt, lub
możliwość zablokowania pliku.
Oprogramowanie musi zapewniać eksport plików w formacie
docx, xlsx, pptx, zgodny z pakietem oprogramowania Microsoft
Office oraz formatem pdf
Oprogramowanie w trybie edycji dokumentów docx musi
zapewniać korektę ortograficzną tekstu minimum w języku
polskim oraz angielskim,
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość równoległej pracy
kilku użytkowników na jednym dokumencie. W trakcie pracy
użytkownik musi widzieć zmiany wprowadzane przez innego
użytkownika w czasie
Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego
zapisywania w trybie jednoczesnej edycji przez kilku
użytkowników w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość komentowania treści
w dokumencie przez użytkowników.
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość rozmowy, w trybie
tekstowym (chat). podczas edycji dokumentu.
Oprogramowanie
musi umożliwiać
tworzeniaprojektów
i nadawania użytkownikom uprawnień do projektów.
Moduł projektowy musi obejmować następujące funkcje:
Pozwalać na budowę etapów, zadań, podzadań,














Cechy
oprogramowania
równoważnego
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II.

Pozwalać na załączanie dokumentów projektowych,
Pozwalać na prowadzenie dyskusji w projekcie,
Pozwalać na przedstawianie w formie wykresu Gantta postępu
projektu i realizacji zadań
Zadania muszą posiadać minimum dwa statusy. Otwarte,
Zakończone (lub równoważne)
Wykres Ganta wraz z zadaniami musi być modyfikowany
technikami przeciągnij i upuść
Dostęp do modułu projektowego musi dzielić się na:
Dostęp do zarządzania projektem i osobami zaangażowanymi,
Dostęp do projektu dla danego użytkownika,
Dostęp do zadań dla danego użytkownika
Dostęp do dokumentów.
Dostęp do dyskusji
Wszystkie dokumenty danego projektu muszą być widoczne
w jednym folderze projektowym który musi automatycznie być
generowany przez system dla danego projektu,
Poszczególne dokumenty folderu projektowego mogą być, przez
użytkownika upoważnionego do dostępu do projektu oraz
dokumentów, linkowane do zadań.
Oprogramowanie musi wersjonować dokumenty po każdej
zmianie
Oprogramowanie musi umożliwiać pobranie każdej z dostępnych
wersji edytowanego dokumentu
Oprogramowanie musi umożliwiać drukowanie dokumentu
bezpośrednio z systemu. Dopuszcza się wydruk poprzez plik
formatu .pdf.
Oprogramowanie musi być dostępne między innymi w polskiej
wersji językowej
Oprogramowanie musi móc wysyłać powiadomienia SMTP do
użytkowników dotyczące projektów, w których biorą udział lub
gdy ktoś nada im uprawnienia do folderów/plików itp.
użytkownicy muszą mieć możliwość wyłączenia powiadomień per
projekt jak i globalnie ze wszystkich projektów
Oprogramowanie musi umożliwiać logowanie zdarzeń: historia
logowania, ostatnia aktywność (np. tworzenie / kasowanie
plików, projektów)
Oprogramowanie musi obsługiwać zabezpieczenia https na bazie
certyfikatu którego posiadaczem jest Zamawiający.
Oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie kilku portali
jednocześnie działających (multitenant)

Wymagania ogólne:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a. dostawa licencji na Oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym określonym
w punkcie I 1 lit. a nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny
ofert),
b. w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I.1 lit. b, Wykonawca
gwarantuje, że przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z licencji i wsparcia
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2.

3.
4.

5.

w terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś licencje i wsparcie
będą przysługiwały od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne
wsparcie do”. W przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w
kolumnie „Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w terminie
wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający
będzie mieć dostęp do poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które
ukazały się do dnia przekazania danych dostępowych.
c. w zakresie dostawy wsparcia do Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego,
określonego w punkcie I.1 lit. c, Wykonawca gwarantuje, że zapewni ciągłość świadczenia
wsparcia, tj. przekaże dane dostępowe umożliwiające korzystanie z usług wsparcia w
terminie wskazanym w Ofercie (stanowi kryterium oceny ofert), zaś usługi będą
świadczone od dnia wskazanego w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie „Obecne wsparcie do”,
a w przypadku zawarcia umowy po dniu wskazanym w tabeli w punkcie I.2 w kolumnie
„Obecne wsparcie do” Wykonawca przekaże dane dostępowe w stosunku do
Oprogramowania, do którego termin wsparcia już minął, w terminie wskazanym w Ofercie
(stanowi kryterium oceny ofert) i zagwarantuje, że Zamawiający będzie mieć dostęp do
poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, które ukazały się do dnia
przekazania danych dostępowych.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Rozwiązanie
równoważne musi spełniać kryteria równoważności opisane w niniejszym dokumencie oraz
być zgodne z opisanymi cechami oprogramowania równoważnego w tabeli z punktu I 3.
Wszystkie licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi
(np. w przypadku wymiany stacji roboczej).
Wykonawca do zaoferowanych licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego zobowiązuje
się dostarczyć Zamawiającemu nośnik z wersją instalacyjną Oprogramowania (dla
Oprogramowania w wersji pudełkowej), dane dostępowe do pobrania Oprogramowania oraz
kanału subskrypcji, licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz
wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail:
licencje@coi.gov.pl.
Wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji.

III.

Wymagania dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, by zamówione licencje pochodziły z kanału dystrybucji na teren Unii
Europejskiej.
2. Zakupione przez Zamawiającego licencje oraz subskrypcje zostaną dostarczone w ramach
otrzymywanego wynagrodzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie, na Al. Jerozolimskie
132-136 budynek delta (lub w inny sposób ustalony i zaakceptowany przez obie Strony).
Preferowanym przez Zamawiającego sposobem dostarczenia jest rejestracja oprogramowania
oraz przesłanie dostępu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl.

IV.

Kryteria równoważności
1. We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń.
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2. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać w Ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.
3. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań
z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę Oprogramowanie równoważne nie
wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych po stronie
Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.
5. W celu potwierdzenia, iż Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca, który zaoferuje Oprogramowanie równoważne do wskazanego przez
Zamawiającego załączy do Oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju
oferowanego Oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta tego
Oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności
oferowanego Oprogramowania równoważnego.
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