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2021-26114 

Załącznik nr 1b do Zapytania 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Windows Server 2019 RDS – USER CAL lub 
oprogramowanie równoważne. 

 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania 

Umowy dostarczy 450 sztuk licencji WINDOWS SERVER 2019 RDS - USER CAL lub Oprogramowanie 

równoważne. 

2. Licencje muszą być bez ograniczeń czasowych.  

3. Zakup licencji oprogramowania jest uzupełnieniem stanu licencyjnego oprogramowania 

eksploatowanego w środowisku serwerowym: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012 STD, 

Windows Server 2016 STD oraz Windows Server 2019 STD. 

4. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany 

sprzętu) które są w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Licencje powinny uprawniać: 

1) do instalacji wcześniejszych na wcześniejszych wersjach systemu Windows Server tzn Windows 

Server 2012R2 Windows Server 2016 

 

II. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do wyspecyfikowanego 

oprogramowania Microsoft WINDOWS SERVER 2019 RDS - USER CAL. 

 

1. W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i 

swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie  spełnia wszystkie wymagania i warunki 

określone w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności w zakresie: 

a) warunków licencji / sublicencji w każdym aspekcie licencjonowania / sublicencjonowania, 

które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać 

również wszystkie elementy licencjonowania jak dla oprogramowania Microsoft,  

b) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony 

współdziałać z oprogramowaniem Microsoft Windows Server Datacenter funkcjonującym u 

Zamawiającego, 

c) oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo -

programowego Zamawiającego 
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d) oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami Zamawiającego, 

opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie Microsoft Windows Server Datacenter   

e) oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie 

rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego 

z  wyspecyfikowanym  oprogramowaniem WINDOWS SERVER 2019 RDS - USER CAL. 

2. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnych Wykonawca przeprowadzi na 

własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca 

przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne funkcjonowanie 

całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. Przerwa w  działaniu aktualnie 

eksploatowanego środowiska produkcyjnego nie może wynieść więcej niż 7 godzin.. 

3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca 

dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane 

oprogramowanie.  

4. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie  równoważne nie będzie 

właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 

spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego 

u  Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym 

działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona 

niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-

programowego Zamawiającego również po usunięciu oprogramowania  równoważnego oraz 

dostarczy inne rozwiązana spełniające wymagania OPZ. 

5. Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty 

kompatybilności oraz wsparcia/gwarancji producentów używanego i współpracującego z nim 

oprogramowania u Zamawiającego. 

6. Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania 

przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne 

jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie 

jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie 

oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego 

ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach. 

7. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego 

systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych 

kosztów dla Zamawiającego. 

 

III. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami fizycznymi/ wirtualnymi.  

IV. Licencjonowanie musi uwzględniać (w okresie obowiązywania gwarancji) prawo do bezpłatnej instalacji 

udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. 

V. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do najnowszej wersji zakupionego produktu przez cały okres 

obowiązywania gwarancji. 

VI. Powyższe wymagania odnoszą się do natywnej funkcjonalności oferowanego przedmiotu zamówienia, 

bez użycia dodatkowego oprogramowania chyba, że wymóg szczegółowy stanowi inaczej.  
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VII. Gwarancja musi zapewniać pomoc techniczną, całodobowo, w formie telefonicznej lub 

elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


