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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Cześć II 
 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 



Załącznik nr 2b - opis przedmiotu zamówienia – część II 

 

2 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych licencji na oprogramowanie, spełniające 
wymagania przedstawione poniżej: 

Pakiet 140szt. licencji Microsoft Exchange Server 2016 Standard User CAL OLP NL Gov. 

Dla wyspecyfikowanego w niniejszym rozdziale oprogramowania, Wykonawca zobowiązany 
jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego 
niewyłączne uprawnienia licencyjne na czas wynikający z zasad licencjonowania określonych 
przez producenta danego rodzaju oprogramowania, a jeśli ten nie jest ograniczony czasowo – 
na czas nieoznaczony, tj. nieograniczony w czasie na korzystanie z dostarczonego 
oprogramowania standardowego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje dla 
oprogramowania, muszą pozwalać na: 

a. swobodne przenoszenie pomiędzy komputerami (np. w przypadku wymiany 
serwera); 

b. możliwość obniżenia wersji o co najmniej dwie generacje wstecz. 

Zakup licencji wymienionych w niniejszym rozdziale jest uzupełnieniem i rozbudową stanu 
licencyjnego dla systemów już eksploatowanych w GUGiK, 

2. Termin realizacji  
Wymagane terminy realizacji Przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 30 dni od zawarcia Umowy; 
2) Dostawę należy zrealizować w godzinach pracy Zamawiającego, od poniedziałku do 

piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a w razie konieczności również 
poza tymi godzinami, zgodnie z potrzebami określanymi na bieżąco 
przez Zamawiającego. 

3. Warunki weryfikacji i odbioru Przedmiotu zamówienia 
1. Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę i przekazane do odbioru będzie 

poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: 
1) Wykonawca zobowiązany jest przed przeprowadzeniem dostawy Przedmiotu 

zamówienia powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie całości lub części 
na co najmniej 1 dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem; 

2) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawę Przedmiotu zamówienia 
w Godzinach pracy Zamawiającego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) Wykonawca przygotuje Przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego 
weryfikację; 

4) po dostarczeniu przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia podpisywany jest przez 
Strony protokół odbioru ilościowego, stwierdzający faktyczną ilość sztuk 
dostarczonego oprogramowania; 
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5) Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru 
ilościowego zweryfikuje czy dostarczony Przedmiot zamówienia jest zgodny 
z OPZ oraz złożoną ofertą; 

6) w przypadku nie zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
uwag do odbieranego Przedmiotu zamówienia, podpisywany jest Protokół Odbioru 
Przedmiotu Zamówienia; 

7) w przypadku jakichkolwiek uwag do odbieranego Przedmiotu zamówienia 
Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego Przedmiotu 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (z uwzględnieniem terminu 
realizacji prac określonego w Rozdziale 2 „Termin realizacji”) od przekazania 
takiej informacji przez Zamawiającego. 

2. Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia, zawierać będzie w szczególności: 
1) wykaz dostarczonego oprogramowania wraz z numerami seryjnymi; 
2) datę odbioru ilościowego danego oprogramowania.  

3. Realizacja Przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia przez uprawnioną osobę Zamawiającego. 

4. Zobowiązania Wykonawcy 
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy niewskazane gdzie indziej. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia na rzecz 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zrealizuje Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością 
oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

5. Zobowiązania Zamawiającego 
Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego niewskazane gdzie indziej. 

1. Zamawiający na bieżąco będzie udzielał Wykonawcy wszelkich, niezbędnych 
do realizacji Przedmiotu zamówienia, wyjaśnień oraz informacji. 


