
Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
Zamawiającemu subskrypcji na licencje: 

Lp Nazwa  Ilość Na okres  
(w miesiącach) 

Razem ilość 
miesięcznych 

subskrypcji 

1 
Pakiety standardowej usługi hostowanej (T6A-00024 - 
O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

20 20 400 

2 
Pakiety systemu operacyjnego klasy desktop (AAA-
10787 - WinE3 ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

20 20 400 

3 
Pakiety licencji dostępowych dla użytkownika 
standardowej usługi hostowanej (AAA-12414 -  
CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

20 20 400 

4 
Pakiety nielimitowanej przestrzeni archiwizacji dla 
systemu poczty elektronicznej online (4DS-00001 - 
EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

20 20 400 

5 
Pakiety usług hostowanych bezpieczeństwa informacji 
(KF5-00002 - O365AdvThrtPrtctnPln1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr). 

20 20 400 

6 
Oprogramowanie Power BI Pro 
 

8 20 160 

 
2. W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

Zamawiającemu subskrypcji na licencje: 

Lp Nazwa  Razem 
maksymalna ilość 

miesięcznych 
subskrypcji 

1 
Pakiety standardowej usługi hostowanej (T6A-00024 - O365E1 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr) 

400 

2 
Pakiety systemu operacyjnego klasy desktop (AAA-10787 - WinE3 ALNG 
SubsVL MVL PerUsr) 

400 

3 
Pakiety licencji dostępowych dla użytkownika standardowej usługi 
hostowanej (AAA-12414 -  CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL 
MVL PerUsr) 

400 

4 
Pakiety nielimitowanej przestrzeni archiwizacji dla systemu poczty 
elektronicznej online (4DS-00001 - EOArchExchOnln ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr) 

400 

5 
Pakiety usług hostowanych bezpieczeństwa informacji (KF5-00002 - 
O365AdvThrtPrtctnPln1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr). 

400 

6 
Oprogramowanie Power BI Pro 
 

80 

 

3. Podane w tabelach w pkt. 1-5 nazwy są nazwami licencji posiadanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia tych rozwiązań, 
wymagań opisanych w niniejszym załączniku, Umowy i pozostałych załączników Umowy.   

4. Zakres licencji rozwiązania równoważnego nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego od 
licencji podanych w tabelach. 



5. Zamawiający informuje, że posiada już licencje na oprogramowanie podane w tabelach pkt 1-5 
nabyte w ramach umowy Microsoft Enterprise a niniejsze zamówienie ma na celu jedynie 
zwiększenie puli dostępnych licencji. 

6. Zwiększenie puli licencji ma działać identycznie jak posiadane licencje Zamawiającego, tzn. 
zarządzanie licencjami musi się odbywać identycznie jak pozostałych licencji Zamawiającego w 
ramach umowy Microsoft Enterprise. Dostarczone licencje muszą być nierozróżnialne pod 
względem zarządzania i funkcjonalności z licencjami posiadanymi przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający informuje, że dysponuje, między innymi, liczbą 680 licencji podanych w tabelach w 
pkt 1-5 w ramach aktywnej umowy Microsoft Enterprise o numerach 

Identyfikator Rejestracja : 88927165 

Program nadrzędny : E9803116 

MBSA : U0301186 

8. Po zapewnieniu licencji zamówienia podstawowego Zamawiający musi widzieć 700 dostępnych 
licencji podanych w tabelach w pkt 1-5. Przed realizacją niniejszego zamówienia Zamawiający 
dysponuje liczbą 680 tych licencji. 

9. Na podane w tabelach w pkt 6 oprogramowanie Zamawiający nie posiada licencji a jedynie 
podstawowe uprawnienia korzystania wynikające z umowy Microsoft Enterprise.  

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu ilość subskrypcji licencji opcjonalnych zgodnie z 
zamówieniami jakie Zamawiający będzie składał na te licencje. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień opcjonalnych w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania zamówienia.  

12. Zamówienie opcjonalne może być zamawiane w częściach. 

13. Zamówienia opcjonalne mogą być składane do końca roku 2021. 

14. Zamawiający nie gwarantuje, że zrealizuje całość zamówienia opcjonalnego. 

15. W ramach udzielonych subskrypcji na licencje, Zamawiający może korzystać z oprogramowania i 
jego funkcjonalności bez ograniczeń terytorialnych, przez okres obowiązywania subskrypcji, 
zgodnie z celem umowy oraz OPZ, na co najmniej następujących polach eksploatacji: 

1) Użytkowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na komputerach Zamawiającego 
oraz w chmurze obliczeniowej Azure. 

2) Sporządzanie, przechowywanie i używanie kopii nośnika, na którym oprogramowanie 
utrwalono. 

3) Wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. 
4) Przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych przez 

oprogramowanie. 
5) Korzystania z kopii zamiennych (instalowanie oprogramowania na wiele urządzeń przy 

wykorzystaniu jednego nośnika), 
6) Pobierania, instalowania i użytkowania na polach eksploatacji jak dla oprogramowania, 

poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania przez producenta 
oprogramowania. 

 

 


