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II. Licencja na system operacyjny. 
Licencja na system operacyjny MS Windows 10 Professional 64-bit. lub równoważny  

spełniający poniższe wymagania równoważności: 

 

1. Wsparcie producenta systemu w postaci aktualizacji systemu w zakresie poprawek 

bezpieczeństwa, uaktualnień, rozszerzeń udostępnianych do tego systemu przez 

producenta przez okres min. 5 lat od daty odbioru jakościowego urządzenia. 

2. Obsługa aplikacji 32 i 64 bitowych. 

3. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, w tym pomoc do systemu. 

4. Obsługa za pomocą myszy i klawiatury. 

5. Bezproblemowa współpraca z oferowanym pakietem biurowym. 

6. Bezproblemowa współpraca z oferowanym oprogramowaniem antywirusowym. 

7. Bezproblemowa współpraca z oferowanymi urządzeniami. 

8. Integracja z sieciowym środowiskiem serwerowym MS Windows Server 2008 i 

późniejszym, eksploatowanym u Kupujących, w minimalnym zakresie: 

1) Autoryzowanie w sieci i na komputerze użytkowników w oparciu o konta 

użytkowników w AD (Active Directory). 

2) Zarządzanie (dodawanie, blokowanie, usuwanie) kontami komputerów z 

zainstalowanym systemem operacyjnym poprzez  AD. 

3) Dostęp do zasobów środowiska serwerowego tylko z urządzenia zarejestrowanego 

w AD. 

4) Zarządzanie wdrażaniem poprawek systemu poprzez mechanizmy środowiska 

serwerowego. 
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5) Zarządzanie ustawieniami, w tym zasadami zabezpieczeń, poprzez mechanizmy 

środowiska serwerowego (polisy) jednakowe dla oferowanego systemu 

operacyjnego i systemów operacyjnych pozostałych komputerów Kupujących  

(będących już w posiadaniu Kupujących) działających w środowisku AD. 

6) Zapewnia pełen zakres dostępu do usług, zasobów i obiektów Active Directory 

Kupujących. 

9. Polska wersja interfejsu użytkownika. 

10. W zależności od podłączonej sieci, automatyczna zmiana drukarki domyślnej. 

11. Wbudowany FireWall z funkcją zarządzania przez użytkownika. 

12. Wbudowany mechanizm wirtualizacji umożliwiający uruchomienie i zarządzanie 

maszynami wirtualnymi. 

13. Obsługa min. 16 GB pamięci RAM. 

14. Licencja uprawniająca na bezterminowe użytkowanie systemu i nie uniemożliwiająca 

w przyszłości upgrade systemu operacyjnego (upgrade nie jest przedmiotem niniejszej 

umowy).  

15. Wersja instalacyjna systemu operacyjnego umożliwiająca przeinstalowanie systemu. 

Minimum po 1 egzemplarzu nośnika z wersją instalacyjną systemu operacyjnego dla 

każdego z Kupujących lub zapewniony dostęp do tego oprogramowania z sieci internet. 

16. Funkcja udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. 

17. Funkcja udostępniania folderów i drukarek lokalnych. Udostępnianie musi być 

realizowane w sieci lokalnej oraz w AD. 

18. Funkcja uruchamiania programów z uprawnieniami innego konta (administratora 

lokalnego lud administratora AD). 

19. Funkcja szyfrowania partycji dysku z danymi użytkownika i partycji z systemem 

operacyjnym. Funkcja szyfrowania współpracuje z modułem TPM komputera. W 

przypadku podłączenia zaszyfrowanego dysku do innego komputera, dostęp do danych 

zaszyfrowanych partycji jest możliwy dopiero po podaniu odpowiedniego hasła. 

20. Obsługa wirtualizacji tj. maszyn wirtualnych obsługiwanych przez MS Hyper-V. 

21. Korzystanie z wcześniejszych-starszych wersji zamawianego systemu (tzw. Downgrade). 

22. Korzystania z instalacji oprogramowania na wielu komputerach przy wykorzystaniu 

jednego standardowego obrazu tzw. „image”. 

23. Dostępność do bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 

systemu operacyjnego przez okres min. 5 lat od daty odbioru jakościowego komputera. 

24. System umożliwiający ustawienie, wskazanej przez użytkownika, sieci WiFi jako tzw. 

„połączenie taryfowe”, co blokuje automatyczne pobieranie, przez system, aktualizacji 

systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego.   

25. W ramach gwarancji zapewniona będzie poprawność działania, przez okres min. 3 lat od 

daty odbioru jakościowego laptopa, sterowników i oprogramowania do wszelkich 

urządzeń, które Partnerzy będą planowali eksploatować z dostarczonymi zestawami. Co 

oznacza że, sterowniki te oraz oprogramowanie do urządzeń mają zapewnić eksploatację 

urządzeń w zakresie nie gorszym niż producenci urządzeń udostępniają sterowniki i 

oprogramowanie dla systemu Windows 10 Pro 64-bit.   
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26. W ramach gwarancji zapewniona będzie poprawność działania, przez okres min. 3 lat od 

daty odbioru jakościowego laptopa, oprogramowania, które Partnerzy będą planowali 

eksploatować. Co oznacza że oprogramowanie musi być dostępne w zakresie licencji, 

funkcjonalności, ergonomii, bezpieczeństwa i stabilności w stopniu nie gorszym niż 

producenci tego oprogramowania opracowali dla systemu Windows 10 Pro 64-bit. 

  

W przypadku zaoferowania licencji na system operacyjny inny niż MS Windows 10 Pro 

(tzn. równoważny), Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń i wsparcia w 

co najmniej wskazanym poniżej zakresie: 

 

1. Szkolenia zbiorcze dla użytkowników (oddzielne dla każdego z Partnerów) w zakresie 

minimum 2 tur. Każda tura po 8 godzin zegarowych podzielonych na 2 dni robocze.  

2. Szkolenie indywidualne, w formie warsztatów, każdego użytkownika w zakresie 

minimum 2 godzin roboczych.  

3. Szkolenia będą się odbywały w dni robocze w godzinach roboczych użytkowników. 

4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibach zatrudnienia użytkowników. 

5. Daty i godziny szkoleń zostaną ustalone przez każdego z Partnerów i przekazane 

Sprzedającemu z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych. 

6. Sprzedający zapewni sprzęt i inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. 

7. Partnerzy w swoich siedzibach udostępnią, na czas szkoleń, odpowiednie pomieszczenia 

(z dostępem do prądu i sieci internet) do przeprowadzenia szkoleń.  

8. Szkolenia będą przeprowadzone przez autoryzowanych, przez producenta systemu 

operacyjnego, instruktorów. 

9. Szkolenia oraz usługi wsparcia będą prowadzone w języku polskim. 

10. Partnerzy nie narzucają sposobu przeprowadzenia szkolenia, wymagają natomiast aby 

szkolenia były skuteczne, tzn. umożliwiały użytkownikom samodzielną i swobodną pracę 

z systemem operacyjnym. 

11. Przez okres  6 miesięcy od dostawy, Sprzedający będzie świadczył usługi wsparcia do 

systemu operacyjnego. 

12. Usługi wsparcia będą przysługiwały użytkownikom systemu a także personelowi 

technicznemu IT każdego z Partnerów. Sprzedający zapewni usługi wsparcia 

w godzinach od 8.00 do 15.00  w dni robocze. 

13. Specjaliści realizujący usługi wsparcia muszą posiadać wiedzę z zakresu eksploatacji, 

zarządzania i integracji równoważnego systemu operacyjnego z sieciowymi 

środowiskami serwerowymi (MS Windows Server 2008 i późniejsze) Partnerów. 

14. Usługi wsparcia mogą być realizowane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 

bezpośrednio w siedzibie danego Partnera. 

15. Specjaliści realizujący usługi wsparcia przystąpią do realizacji usługi niezwłocznie po 

otrzymaniu zgłoszenia. 

16. Jeżeli dany Partner uzna, że konieczne jest wsparcie bezpośrednie ze względu na fakt, ze 

wcześniejsze wsparcie w innej formie było nieskuteczne, Wykonawca zapewni obecność 

specjalisty w siedzibie danego Partnera, w terminie do dwóch dni roboczych, od dnia 

zgłoszenia. 
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17. Usługi wsparcia mają za zadanie zapewnić Partnerom: 

1) poprawne działanie systemu operacyjnego,  

2) poprawne współdziałanie systemu operacyjnego z pozostałym oprogramowaniem i 

systemami komputerowymi użytkowanymi przez Partnerów, 

3) poprawnym współdziałaniem systemu operacyjnego z urządzeniami zestawu 

mobilnego i z innymi urządzeniami eksploatowanymi przez Partnerów, 

4) poprawne działanie i integrację w środowiskach sieciowych Partnerów. 

5) poprawnie działające sterowników i oprogramowanie do wszelkich urządzeń, w 

zakresie nie gorszym niż producenci tych urządzeń udostępniają sterowniki i 

oprogramowanie dla systemu Windows 10 Pro 64-bit.   

6) poprawnie działające oprogramowanie, które Partnerzy będą eksploatować, w 

zakresie funkcjonalności, ergonomii, bezpieczeństwa i stabilności w stopniu nie 

gorszym jak producenci tego oprogramowania opracowali dla systemu Windows 

10 Pro 64-bit.   
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III. Licencja na pakiet biurowy. 
  

Licencja na pakiet biurowy MS Office 2016 lub równoważny  spełniający poniższe 

wymagania równoważności: 

 

1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji 

językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski, 

2. Integracja uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową AD – użytkownik raz 

zalogowany z poziomu systemu operacyjnego komputera ma być automatycznie 

rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego pakietu biurowego bez potrzeby 

oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy AD. 

4. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 

5. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne opatrywanie dokumentów metadanymi 

w tym między innymi (autor dokumentu, nazwa organizacji, liczba wierszy, liczba 

znaków).Oprogramowanie automatycznie musi opisywać dokumenty metadanymi 

dotyczącymi autora dokumentu zgodnie z nazwą użytkownika w Active Directory 

zalogowanego na komputerze. 

6. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy). 

7. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

8. Możliwość integracji uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active 

Directory - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego komputera ma 

być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego pakietu bez 

potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

9. Bezproblemowa praca w środowisku oferowanego systemu operacyjnego i z oferowanym 

oprogramowaniem antywirusowym. 

10. Pakiet  biurowy musi zawierać: 

1) Edytor tekstów. 

2) Arkusz kalkulacyjny. 

3) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 

4) Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami). 

11. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

1) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego 

w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 

funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
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2) Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka 

angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 

funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

3) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

4) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

5) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne). 

6) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 

7) Automatyczne tworzenie spisów treści. 

8) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

9) Śledzenie i identyfikowanie zmian dla minimum 5 różnych osób 

wprowadzających zmiany w śledzonym dokumencie. 

10) Porównywanie dwóch dokumentów z wyróżnieniem różnic. 

11) Wyszukiwanie i automatyczną zamianę znalezionych ciągów znaków. 

12) Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja 

dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. 

13) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 

14) Modyfikację układu strony (pionowa/pozioma). 

15) Widok podglądu wydruku. 

16) Wydruk dokumentów na zainstalowanych w systemie operacyjnym drukarkach. 

17) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją. 

18) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003,  

Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft 

Word 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów 

i atrybutów dokumentu. 

19) Pełną kompatybilność z dokumentami wymienianymi pomiędzy NF i pozostałymi 

Kupującymi. Dokumenty NF powstają przy wykorzystaniu edytora Microsoft 

Word 2013 Prof. Plus. 

20) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 

21) Obsługę bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem 

elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 

kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

22) Tworzenie i modyfikacje plików typu .DOCX i .DOCM. 

12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

1) Tworzenie raportów tabelarycznych. 

2) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. 
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3) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 

formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 

statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

4) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 

bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). 

5) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 

webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 

wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. 

6) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. 

7) Wyszukiwanie i automatyczną zamianę znalezionych danych. 

8) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. 

9) Nazywanie grupy komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 

nazwie. 

10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 

11) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. 

12) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

13) Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, 

wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. 

14) Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko 

po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). 

15) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007,2010, 2013, 2016 z uwzględnieniem 

poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

16) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 

17) Praca na dokumentach utworzonych przy użyciu oprogramowania MS Excel XP, 

2003, 2007, 2010, 2013, 2016 nie może powodować problemów związanych z 

niestabilną pracą programu, powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie 

aplikacji, ograniczanie możliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych 

utrudnień. 

18) Obsługę min 1000 kolumn i 10 000 wierszy pojedynczego arkusza, 

19) Sortowanie z minimalną liczbą 5 poziomów. 

20) Wykorzystywanie danych z jednego pliku do analizy tych danych w innym pliku 

arkusza kalkulacyjnego. 

21) Funkcję rejestracji zmian w arkuszu. 

22) Funkcję szybkiego auto filtra umożliwiająca filtrowanie danych na podstawie tych 

danych. 

23) Funkcję transpozycji wierszy i kolumn. 
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24) Otwarcie w jednym oknie programu min 2 plików z arkuszami kalkulacyjnymi 

i jednoczesna praca z arkuszami tych plików rozmieszczonych w oknie programu 

pionowo i poziomo.  

25) Pełną kompatybilność z dokumentami wymienianymi pomiędzy NF a pozostałymi 

Kupującymi. Dokumenty NF powstają przy wykorzystaniu programu Microsoft 

Excel 2013 Prof. Plus. 

26) Tworzenie i modyfikacje plików typu XLSX i .XLSM. 

13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać 

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą pozwalać na: 

1) Prezentowanie przy użyciu prezentera bezprzewodowego. 

2) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. 

3) Zapis, jako prezentacja tylko do odczytu. 

4) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. 

5) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. 

6) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo. 

7) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. 

8) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 

w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym .XLSX. 

9) Tworzenie animacji obiektów i animacji całych slajdów. 

10) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 

z możliwością podglądu następnego slajdu. 

11) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

Microsoft Power Point 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 

12) Pełną kompatybilność z dokumentami wymienianymi pomiędzy NF a 

pozostałymi Kupującymi. Dokumenty NF powstają przy wykorzystaniu programu 

Microsoft Power Point 2013 Prof. Plus. 

13) Tworzenie i modyfikacje plików typu PPTX i .PPSX. 

14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

1) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego IMAP, 

2) Planowanie spotkań pracowników NF i pracowników pozostałych Kupujących w 

taki sposób aby u wszystkich spotkania synchronizowały w ich kalendarzach. 

3) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania 

uprawnień użytkowników. 

4) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, sprawdzanie czy w danym czasie 

współpracownicy mają zaplanowane zdarzenie w kalendarzu czy w tym czasie nie 

mają zaplanowanych zdarzeń. 
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5) Akceptację lub odrzucenie terminu spotkania z możliwością wyznaczenia innego 

terminu oraz dołączeniem uwag. 

6) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. 

7) Archiwizację wiadomości e-mail na dysku lokalnym celem zapewnienia wolnej 

przestrzeni dyskowej na serwerze pocztowym i celem odciążenia serwera 

pocztowego. 

8) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców. 

9) Tworzenie katalogów i podkatalogów, pozwalających katalogować pocztę 

elektroniczną. 

10) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule albo nadawcy. 

11) Sortowanie wiadomości e-mail po nadawcy, dacie wpłynięcia wiadomości, tytule. 

12) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule lub adresie 

nadawcy. 

13) Oflagowanie wiadomości poczty elektronicznej z określeniem terminu 

przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. 

14) Zlecanie zadań do wykonania innym użytkownikom z określeniem terminu 

wykonania tych zadań. 

15) Zarządzanie lista zadań otrzymanych do wykonania. 

16) Zarządzanie listą kontaktów, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie kontaktów, 

grupowanie kontaktów. 

17)  Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom i przeglądanie 

udostępnionych, przez innych użytkowników, list kontaktów. 

18) Przesyłanie kontaktów innym użytkownikom. 

19) Tworzenie i zarządzanie regułami konfiguracyjnymi narzędzia, w tym Możliwość 

zmiany koloru, wielkości czcionki wiadomości nieprzeczytanych. 

20) Zmianę statusu wiadomości z przeczytanej na nieprzeczytaną. 

21) Narzędzie musi umożliwiać stworzenie i udostępnienie pracownikom NF i 

pracownikom pozostałych Kupujących pracowniczej książki adresowej z danymi 

pracowników (kontakty). Książka musi zawierać takie dane jak: Imię, Nazwisko, 

Stanowisko, Przełożony, Dział- Departament, Numer pokoju z oznaczeniem 

budynku, 

22) Możliwość dołączenia i udostępnienia w książce adresowej, zdjęcia do każdego 

pracownika opisanego w pracowniczej książce adresowej w taki sposób aby 

zdjęcie danej osoby było widoczne po otwarciu wiadomości od tej osoby oraz po 

wybraniu osoby z książki adresowej. 

23) Pełną kompatybilność z narzędziem NF, który posługuje się Microsoft  Outlook 

2013 Prof. Plus. 
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15. Wsparcie producenta pakietu w postaci aktualizacji systemu w zakresie poprawek 

bezpieczeństwa, uaktualnień, rozszerzeń udostępnianych do tego systemu przez 

producenta przez okres min. 5 lat od daty odbioru urządzenia. 

16. Pozostałe uprawnienia licencyjne pakietu biurowego: 

1) Dostępność do bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 

pakietu przez okres min. 5 lat od daty odbioru komputera. 

2) Możliwość przenoszenia oprogramowania na inny komputer w tym w razie: awarii 

komputera, wycofanie komputera z eksploatacji lub ze stanu majątku Kupującego, 

zamianie użytkowanego komputera na inny komputer (Kupujący zobowiązują się 

do dokonywania takich zamian nie częściej niż raz na 6 miesięcy).  

 

17. W przypadku zaoferowania licencji na pakiet biurowy inny niż MS Office 2016 (tzn. 

równoważny), Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń w co najmniej 

wskazanym poniżej zakresie: 

1) Szkolenia zbiorcze dla użytkowników (oddzielne dla każdego Partnera) w zakresie 

minimum 2 tur. Każda tura po 8 godzin zegarowych podzielonych na 2 dni 

robocze.  

2) Szkolenie indywidualne, w formie warsztatów, każdego użytkownika w zakresie 

minimum 2 godzin roboczych.  

3) Szkolenia będą się odbywały w dni robocze w godzinach roboczych 

użytkowników. 

4) Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibach zatrudnienia użytkowników. 

5) Daty i godziny szkoleń zostaną ustalone przez każdego z Partnerów i przekazane 

Sprzedającemu z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych. 

6) Sprzedający zapewni sprzęt i inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. 

7) Partnerzy w swoich siedzibach udostępnią, na czas szkoleń, odpowiednie 

pomieszczenia (z dostępem do prądu i sieci internet) do przeprowadzenia szkoleń.   

8) Szkolenia będą przeprowadzone przez autoryzowanych, przez producenta pakietu 

biurowego, instruktorów. 

9) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. 

10) Partnerzy nie narzucają sposobu przeprowadzenia szkolenia, wymagają natomiast 

aby szkolenia były skuteczne, tzn. umożliwiały użytkownikom samodzielną i 

swobodną pracę z pakietem biurowym. 
  



Strona 11 z 14 
DDZ/28/2017 

 

IV. Licencja na oprogramowanie antywirusowe. 
Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania: 

1. Polskojęzyczny interfejs użytkownika. 

2. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja instalacji. 

3. Bezproblemowa praca w środowisku oferowanego systemu operacyjnego i z oferowanym 

pakietem biurowym. 

4. Ochrona przed zagrożeniami w tym przed  wszystkimi rodzajami wirusów, trojanów, 

narzędzi hackerskich, oprogramowania typu spyware i adware, rootkit, auto-dialerami, 

i innymi potencjalnie niebezpiecznymi programami. 

5. Ochrona antywirusowa musi być realizowana na podstawie:  

1) sygnatur,  

2) heurystyki (z możliwością jej wyłączenia),  

3) na bieżąco weryfikowanej informacji o nowych zagrożeniach w bazie producenta 

oprogramowania dostępnej przez Internet.  

6. Ochrona komunikacji przy wykorzystaniu protokołu HTTP w czasie rzeczywistym 

niezależnie od przeglądarki internetowej. 

7. Ciągła kontrola danych w pamięci RAM komputera oraz danych na bieżąco 

zapisywanych i odczytywanych z nośników wewnętrznych i zewnętrznych (skaner w tle). 

8. Skanowanie w tle nie uniemożliwia komfortowej pracy z komputerem. 

9. Skanowanie na żądanie wskazanego foldera lub pliku. 

10. Uruchomienie skanowania wskazanego pliku lub foldera poprzez menu uruchamiane 

prawym klawiszem myszy. 

11. Skanowanie archiwów ZIP i RAR. 

12. Minimum 35 miesięczny (od daty odbioru komputera) dostęp, przez internet, do 

aktualizacji definicji zagrożeń. 

13. Funkcja automatycznej aktualizacji zagrożeń min. raz dziennie. 

14. Pobieranie aktualizacji za pośrednictwem serwera Proxy.  

15. Funkcja aktualizacji zagrożeń na żądanie. 

16. Funkcja ustawiania harmonogramu skanowania całego dysku twardego komputera. 

17. Funkcja automatycznego oczyszczenia zainfekowanego pliku a jeśli nie jest to możliwe – 

usunięcia bądź umieszczenia go w kwarantannie. 

18. Funkcja kwarantanny zabezpieczającej „podejrzane” pliki przed dostępem do tych plików 

i przed możliwością rozprzestrzenienia zagrożenia. 

19. Możliwość czasowego wyłączenia, na żądanie użytkownika, uruchomionego skanowania 

dysku twardego, do czasu restartu systemu. 

20. Funkcja ostrzegania użytkownika, w przypadku znalezienia zagrożenia oraz informacji 

użytkownika o sposobie zabezpieczenia, przed zagrożeniem. 

21. Pozostałe uprawnienia licencyjne oprogramowania antywirusowego: 
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22. Możliwość przenoszenia oprogramowania na inny komputer w tym w razie: awarii  

komputera, wycofanie komputera z eksploatacji lub ze stanu majątku Kupującego, 

zamianie użytkowanego komputera na inny komputer (Kupujący zobowiązują się do 

dokonywania takich zamian nie częściej niż raz na 6 miesięcy). 
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V. Uprawnienia licencyjne Kupujących do oprogramowania 

oferowanego w ramach zamówienia. 
Dotyczy systemu operacyjnego, pakietu biurowego i oprogramowania antywirusowego. 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić Kupującym licencje na korzystanie z 

Oprogramowania w zakresie i na warunkach opisanych w Umowie oraz w niniejszym 

opisie Oprogramowania. 

2. Zapewnienie kluczy, kodów i innych elementów zabezpieczeń oprogramowania celem 

samodzielnej instalacji, aktywacji i eksploatacji.  

3. Przystosowanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany konfiguracyjne 

oprogramowania bez naruszania kodów źródłowych i dekompilacji oprogramowania.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Kupujących, za wszelkie wady prawne, w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

5. Kupujący będą właścicielami autorskich praw majątkowych do utworów, które wytworzą 

przy wykorzystaniu dostarczonego przez Sprzedającego oprogramowania. 

6. Licencje nie są ograniczona terytorialnie. Kupujący mogą użytkować oprogramowanie na 

terenie oraz za granicami RP. 

7. Licencja na okres minimum 12 lat od daty odbioru jakościowego. Licencja typu na 

urządzenie bez ograniczeń co do ilości osób korzystających z komputera na którym 

oprogramowanie zostało zainstalowane 

8. Po upływie 5 lat Sprzedający, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, może  licencję wypowiedzieć na 7 lat naprzód na 

koniec roku kalendarzowego. 

9. Prawo do nielimitowanego przeinstalowywania oprogramowania na danym komputerze. 

10. Prawo do przechowywania co najmniej 2 nośników wersji instalacyjnej oprogramowania 

dla każdego z Kupujących. 

11. Prawo do publicznego wykorzystywania oprogramowania, w tym np. do wyświetlania 

prezentacji. 

12. Prawo własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie, w tym do 

przechowywania co najmniej 2 nośników wersji instalacyjnej oprogramowania dla 

każdego z Kupujących. 

13. Sprzedający oświadcza, że korzystanie przez Kupujących z Oprogramowania w zakresie i 

na warunkach opisanych w Umowie oraz w opisie Oprogramowania nie będzie naruszać 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom 

osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw 

własności przemysłowej lub dóbr osobistych. 

14. Sprzedający zapewnia, że licencja na Oprogramowanie nie zostanie wypowiedziana za 

wyjątkiem opisanym w punkcie poniżej. 

15. Sprzedający zapewni, że licencja będzie mogła być wypowiedziana wyłącznie w 

przypadku, gdy Kupujący dopuści się istotnego naruszenia warunków licencji i pomimo 

pisemnego wezwania do zaniechania działań stanowiących istotne naruszenie licencji, nie 
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zaniechał wskazanych działań w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym 

jednak niż 14 dni, licząc od otrzymania wezwania przez Kupującego/ W powyższym 

przypadku wypowiedzenie licencji może nastąpić jedynie z zachowaniem 30 dniowego 

terminy wypowiedzenia.  


