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Słownik 
 

Pojęcie/Skrót Opis 

Dzień roboczy 8 godzin roboczych. 

Godzina robocza Okres trwający godzinę zegarową w ramach godzin pracy 
Zamawiającego. 

Godziny pracy Zamawiającego Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy.  

Oprogramowanie Standardowe Gotowe oprogramowanie publicznie dostępne w sprzedaży, 

stanowiące dla organizacji alternatywny sposób pozyskania 

poza samodzielnym ich wytworzeniem. Oprogramowanie 

Standardowe jest produktem typu COTS (Commercial Off-

The-Shelf). 

Strony Zamawiający i Wykonawca 

Umowa Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego 

zamówienia. 

Wykonawca Podmiot, który zawrze z Zamawiającym umowę sprawie 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

Zamawiający Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Zamówienie 

 

Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób 

szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ. 

1 Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla 

oprogramowania, wyspecyfikowanego w Rozdziale nr 2 Wykaz usług. 

 

Lokalizacja realizacji zamówienia: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

ul. Jana Olbrachta 94B 

01-102 Warszawa 
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2 Wykaz usług 
W niniejszej części zawarty został opis usług wsparcia dla oprogramowania. 

 

W wypadku wystąpienia w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastrzeżonych nazw własnych 

producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, 

dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy zagwarantowaniu przez 

Wykonawcę zachowania takiej samej funkcjonalności. 

2.1 Usługi wsparcia VMware 
Zamawiający posiada następujące oprogramowanie VMware,: 

Lp. nazwa ilość jednostka miary id licencji koniec wsparcia 

1 vCenter Server Standard 2 INSTANCE(s) 41465572 2019-12-31 

2 vSphere Enterprise Plus 46 CPU(s) 41622325 2019-12-31 

3 vSphere Enterprise Plus 36 CPU(s) 41465572 2019-12-31 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi wsparcia dla oprogramowania wymienionego w 

powyższej tabeli na poziomie nie gorszym niż „Basic Support” – oferowanym przez producenta 

oprogramowania. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez GUGiK licencji 

oprogramowania Vmware realizowane będzie na warunkach nie gorszych niż szczegółowo 

określonych przez producenta oprogramowania na stronach internetowych http:// 

www.vmware.com/support/services/basic.html 

Zamawiający musi posiadać możliwość dokonywania uaktualnień posiadanych wersji produktów do 

najnowszych wersji dostępnych na rynku w całym okresie obowiązywania umowy. Wsparcie z 

prawem do aktualizacji i opieką serwisową dla poszczególnych produktów musi pochodzić z 

oficjalnego kanału dystrybucji producenta oprogramowania. 

Czas trwania wsparcia technicznego – do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

http://www.vmware.com/support/services/basic.html

