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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Z-8a 
              
 

Lp. Wyszczególnienie Dane 

1. Przedmiot zamówienia  Dostawa oprogramowania z rocznym serwisem   

2. Ilość 

Zamówienie: 

- 6 szt. licencji wraz z nośnikami. 

 

3. CPV 48700000-5 

4. Inne normy Nie przewiduje się 

5. Oferty częściowe (zadania) Tak 

6. Oferty równoważne Nie 

7. Wymogi techniczne 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu 

zamówienia str. 1-2 

8. Usługi dodatkowe - znakowanie kodem kreskowym 

 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 

Nr 
zadania 

Przedmiot umowy 
Ilość 
(kpl.) 
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1. 

Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Advanced sieciowe z 
następującymi rozszerzeniami:                                                                                                                         
- ArcGIS 3D Analyst for Desktop sieciowe, 
- ArcGIS Spatial Analyst for Desktop sieciowe, 
- ArcGIS Data Interoperability for Desktop sieciowe, 
- ArcGIS Network Analyst for Desktop sieciowe, 
 w najnowszej wersji dostępnej na rynku  z rocznym serwisem, licencja 
wieczysta. 
Licencja + nośnik 

3 

 

2. 

Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Standard sieciowe z następującymi 
rozszerzeniami:     
- ArcGIS 3D Analyst for Desktop sieciowe, 
- ArcGIS Spatial Analyst for Desktop sieciowe, 
- ArcGIS Data Interoperability for Desktop sieciowe,                                                                     
w najnowszej wersji dostępnej na rynku z rocznym serwisem, licencja 
wieczysta. 

Licencja + nośnik 

 3 

 

Miejsce dostawy.  

Wojskowe Centrum Geograficzne 

Aleje Jerozolimskie 97 

00-909 WARSZAWA 

2. Inne wymagania.  

 

1. Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego kompletu oprogramowania licencji 

wystawionej na Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego, w której zawarte będą zapisy 

o prawie korzystania przez użytkownika z 12 miesięcznego serwisu / maintenance / technical 

support licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez Zamawiającego. 

2. Wymienione licencje powinny być dostarczone jako licencje bezterminowe umożliwiające 

przeniesienie na inne urządzenia. 

3. Przenoszenie licencji pomiędzy urządzeniami nie może być ograniczone co do ilości takich 

operacji w roku. W przypadku konieczności uczestnictwa licencjodawcy w procesie 

przeniesienia oprogramowania proces ten nie może trwać dłużej niż 48 godzin. 

4. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza oprogramowania instrukcję użytkowania 

i obsługi w języku polskim lub podręczniki szkoleniowe. 

5. Czas reakcji serwisu 48 godzin, maksymalny czas odpowiedzi na zaistniały problem (temat) 

w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia (w godzinach pracy 7.30 – 15.30). Jeśli zgłoszenia 

dokonano w dniu wolnym od pracy, to za dzień zgłoszenia przyjmuje się pierwszy dzień 

roboczy. 

6. Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę musi pochodzić z legalnych źródeł 

i zawierać wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia jego legalności (oryginalny 

nośnik, umowa licencyjna, certyfikat autentyczności). 

7. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres 3 miesięcy na nośniki CD lub DVD, 

na których zostanie dostarczone oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia licząc od 

daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez Zamawiającego. 
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8. Nośnik CD/DVD ma zostać oznaczony w sposób trwały nazwą aplikacji (systemu) – poprzez 

podanie pełnej nazwy aplikacji używanej przez producenta oprogramowania. 

9. Dostarczony produkt powinien być oznakowany kodem kreskowym zgodnie  

z Wymaganiami    w zakresie znakowania kodem kreskowym sprzętu informatyki  

i oprogramowania dostarczanego do Resortu Obrony Narodowej w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


