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Oprogramowanie przeznaczone do komputerów. 
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I. System operacyjny. 
Licencja na system operacyjny MS Windows 10 Professional 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, w zakresie co najmniej takim jak Windows 10 Pro, z 
urządzeniami, oprogramowaniem, systemami informatycznymi i innymi rozwiązaniami 
informatycznymi i infrastrukturalnymi eksploatowanymi przez Kupującego.  

6. Bezproblemowa współpraca z oferowanymi urządzeniami. 

7. Integracja (w pełnym zakresie, w jakim działa u Kupującego) z sieciowym środowiskiem 
serwerowym MS Windows Server 2012R2 i późniejszym, eksploatowanym u 
Kupującego, w tym: 

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. 

5) Zarządzanie ustawieniami, w tym zasadami zabezpieczeń, poprzez mechanizmy 
środowiska serwerowego (polisy) jednakowe dla oferowanego systemu 
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operacyjnego i systemów operacyjnych pozostałych komputerów Kupującego  
(będących już w posiadaniu Kupującego) działających w środowisku AD. 

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

8. Polska wersja interfejsu użytkownika. 

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

10. Wbudowany FireWall z funkcją zarządzania przez użytkownika. 

11. Wbudowany mechanizm wirtualizacji umożliwiający uruchomienie i zarządzanie 
maszynami wirtualnymi. 

12. Wersja 64-bitowa systemu z obsługą min. 16 GB pamięci RAM. Wersja 32-bitowa z 
obsługą aplikacji 16-bitowej WIU (eksploatowanej przez Zamawiającego i działającej w 
wierszu poleceń MS Windows 10/Enterprise 32-bit). 

13. Licencja uprawniająca na bezterminowe użytkowanie systemu i umożliwiająca 
w przyszłości upgrade systemu operacyjnego (upgrade nie jest przedmiotem niniejszej 
umowy).  

14. Funkcja udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. 

15. Funkcja udostępniania folderów i drukarek lokalnych. Udostępnianie musi być 
realizowane w sieci lokalnej oraz w AD. 

16. Funkcja uruchamiania programów z uprawnieniami innego konta (administratora 
lokalnego lud administratora AD). 

17. 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. 

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

19. Korzystania z instalacji oprogramowania na wielu komputerach przy wykorzystaniu 
jednego standardowego obrazu tzw. „image”. 

20. Dostępność do bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 
systemu operacyjnego przez okres min. 5 lat od daty odbioru jakościowego komputera. 

21. System umożliwiający ustawienie, wskazanej przez użytkownika, sieci WiFi jako tzw. 
„połączenie taryfowe”, co blokuje automatyczne pobieranie, przez system, aktualizacji 
systemu operacyjnego.   

22. Funkcja powiększania widoku całego ekranu i fragmentu ekranu. 

23. Funkcja czasowego zablokowania instalacji aktualizacji na okres 30 dni.  

24. W ramach gwarancji zapewniona będzie poprawność działania, przez okres min. 3 lat od 
daty odbioru ilościowego Urządzeń, sterowników i oprogramowania do wszelkich 
urządzeń, które Kupujący będzie planował eksploatować z dostarczonymi Urządzeniami. 
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.   
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25. W ramach gwarancji zapewniona będzie poprawność działania, przez okres min. 3 lat od 
daty odbioru ilościowego komputera (stacjonarnego lub laptopa), oprogramowania, 
które Kupujący będzie planował 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. 
  

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 wprowadzające dla użytkowników w zakresie minimum 2 tur. Każda 
tura po min 3 godziny zegarowe.  

2. Szkolenia praktyczne, w formie warsztatów, z wykorzystaniem systemów sieciowych i 
oprogramowania eksploatowanego przez Kupującego. Szkolenia praktyczne w grupach 
do 10 osób. Szkolenie praktyczne w zakresie minimum 3 godzin roboczych.  

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

4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Kupującego. 

5. Daty i godziny szkoleń zostaną ustalone przez Kupującego i przekazane Sprzedającemu z 
wyprzedzeniem min 5 dni roboczych. 

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

7. Kupujący w swojej siedzibie udostępni, 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. Kupujący nie narzuca sposobu przeprowadzenia szkolenia, wymaga natomiast aby 
szkolenia były skuteczne, tzn. umożliwiały użytkownikom samodzielną i swobodną pracę 
z systemem operacyjnym. 

11. Przez okres  6 miesięcy od dostawy pierwszej partii urządzeń, Sprzedający będzie 
świadczył usługi wsparcia do systemu operacyjnego. 

12. Usługi wsparcia będą przysługiwały użytkownikom systemu a także personelowi 
technicznemu IT Kupującego. 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 2012R2 i późniejsze) Kupującego. 

14. Usługi wsparcia mogą być realizowane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
bezpośrednio w siedzibie Kupującego. 

15. Specjaliści realizujący usługi wsparcia przystąpią do realizacji usługi niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia. 
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16. Jeżeli Kupujący uzna, że konieczne jest wsparcie bezpośrednie ze względu na fakt, że 
wcześniejsze wsparcie w innej formie było nieskuteczne, Wykonawca zapewni obecność 
specjalisty w siedzibie Kupującego, w terminie do dwóch dni roboczych, od dnia 
zgłoszenia. 

17. Usługi wsparcia mają za zadanie zapewnić Kupującemu: 

1) poprawne działanie systemu operacyjnego,  

2) poprawne współdziałanie systemu operacyjnego z pozostałym 
oprogramowaniem i systemami komputerowymi użytkowanymi przez 
Kupującego, 

3) poprawnym współdziałaniem systemu operacyjnego z urządzeniami 
dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia i z innymi urządzeniami 
eksploatowanymi przez Kupującego, 

4) poprawne działanie i integrację w środowiskach sieciowych Kupującego, 

5) poprawnie działające sterowniki i oprogramowanie do wszelkich urządzeń, w 
zakresie nie gorszym niż producenci tych urządzeń udostępniają sterowniki i 
oprogramowanie dla systemu Windows 10 Pro.   

6) poprawnie działające oprogramowanie, które Kupujący będzie eksploatować, w 
zakresie funkcjonalności, ergonomii, bezpieczeństwa i stabilności w stopniu nie 
gorszym jak producenci tego oprogramowania opracowali dla systemu Windows 
10 Pro.   

 

II. Uprawnienia licencyjne. 
Dotyczy systemu operacyjnego do każdego zamawianego komputera (stacjonarnego i 
przenośnego). 
 

1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić Kupującemu 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. Kupujący będzie właścicielem autorskich praw majątkowych do utworów, które 
wytworzą przy wykorzystaniu dostarczonego przez Sprzedającego oprogramowania. 

5. Licencje nie są ograniczona terytorialnie. Kupujący może użytkować oprogramowanie na 
terenie oraz za granicami RP. 

6. 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 
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7. 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. 

8. Prawo do nielimitowanego przeinstalowywania oprogramowania na danym 
komputerze. 

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

10. Prawo do publicznego wykorzystywania oprogramowania, w tym np. do wyświetlania 
prezentacji. 

11. Prawo własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie, w tym do 
przechowywania co najmniej 2 nośników wersji instalacyjnej oprogramowania. 

12. Sprzedający oświadcza, że korzystanie przez Kupującego 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. 

13. Sprzedający zapewnia, że licencja na Oprogramowanie nie zostanie wypowiedziana za 
wyjątkiem opisanym w punkcie poniżej. 

14. 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 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.  

15. Zapewnienie Kupującemu Oprogramowania wraz z licencją na to Oprogramowanie nie 
będzie naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z 
Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz innymi 
obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Kupującego, 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. 

17. Licencja na system operacyjny, który może być podstawą do zainstalowania  systemu 
MS Enterprise Windows 10 (posiadanego przez Zamawiającego). 


