Załącznik 1.2 do SIWZ
Zakup i dostawa oprogramowania dla stacji roboczych
Opisu przedmiotu zamówienia
I.

Część II - Zakup oprogramowania dla projektu Otwarte dane plus.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: POPC II oś
„E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego. Tytuł projektu: Otwarte dane plus
Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie POPC.02.03.01-00-0064/18-00 z dnia 20.03.2019

II.

Zakup licencji oprogramowania jest uzupełnieniem stanu licencyjnego oprogramowania eksploatowanego
w środowisku informatycznym Statystyki Publicznej.

III.
IV.

Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia przeznaczone jest dla instytucji rządowych
i samorządowych.
Wskazane w pkt V Opisu przedmiotu zamówienia nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez
Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne
do zachowania kompatybilności.

V.

Szczegółowa specyfikacja oprogramowania
Dostawa 21 szt. licencji oprogramowania komputerowego (licencja bezterminowa), jednostanowiskowa,
w najnowszej polskiej wersji językowej.
Zakup licencji oprogramowania Microsoft Visual Studio Professional 2019 lub równoważnego dla realizacji
prac w tworzeniu dowolnych aplikacji na dowolnych platformach.
Wymagania minimalne dotyczące oprogramowania równoważnego: oprogramowanie to - w najnowszej
wersji, powinno umożliwiać między innymi:

VI.

-

wysoką wydajność pracy zespołowej,

-

wyświetlać wiele informacji bezpośrednio w kodzie dzięki zaawansowanym funkcjom środowiska
programistycznego,

-

oferować inne pomocne funkcje, jak: narzędzia planistyczne dla projektów zwinnych (agile) oraz
diagramy graficzne,

-

konfigurowanie, kompilowanie, debugowanie, tworzenie pakietów i aplikacji chmurowych
bezpośrednio z poziomu programu, bez konieczności opuszczania środowiska programistycznego.

Warunki równoważności:
1.

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego względem wyspecyfikowanego przez
Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że
zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, w szczególności
w zakresie:
a)

warunków licencji / sublicencji / subskrypcji zaoferowanych produktów równoważnych w
każdym aspekcie, które nie mogą być gorsze niż dla produktów wymienionych w SIWZ,

b)

funkcjonalności zaoferowanych produktów równoważnych, które nie mogą być ograniczone i
gorsze względem funkcjonalności produktów wymienionych w SIWZ, zakresu kompatybilności i
współdziałania zaoferowanych produktów równoważnych ze sprzętem i oprogramowaniem
funkcjonującym u Zamawiającego, który nie może być gorszy niż dla produktów wymienionych
w SIWZ,
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c)

poziomu
zakłóceń
pracy
środowiska
systemowo-programowego
Zamawiającego
spowodowanego wykorzystaniem zaoferowanych produktów równoważnych, który nie może być
większy niż w przypadku produktów wymienionych w SIWZ;

d)

poziomu współpracy zaoferowanych produktów równoważnych z systemami Zamawiającego,
który nie może być gorszy od tego jaki zapewniają produkty wymienione w SIWZ,

e)

zapewnienia pełnej, równoległej współpracy w czasie rzeczywistym i pełnej funkcjonalnej
zamienności zaoferowanych produktów równoważnych z produktami wymienionymi w SIWZ,

f)

warunków i zakresu usług gwarancji, asysty technicznej i konserwacji zaoferowanych produktów
równoważnych, które nie mogą być gorsze niż dla produktów wymienionych w SIWZ,

g)

obsługi przez zaoferowane produkty równoważne języków interfejsu, w ilości i rodzaju nie
mniejszych niż oferują produkty wymienione w SIWZ,

h)

wymagań sprzętowych dla zaoferowanych produktów równoważnych, które nie mogą być wyższe
niż dla produktów wymienionych w SIWZ,

i)

dostępności wersji bitowych (32, 64) zaoferowanych produktów równoważnych, która nie może
być mniejsza niż dla produktów wymienionych w SIWZ;

j)

dostępności wersji na różne systemy operacyjne zaoferowanych produktów równoważnych,
która nie może być mniejsza niż dla produktów wymienionych w SIWZ.

2.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Wykonawca dokona
wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania produktu równoważnego w środowisku sprzętowoprogramowym Zamawiającego.

3.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona
transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane produkty.

4.

W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę produkt równoważny nie będzie właściwie
współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego 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 produktu równoważnego.

5.

Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty
kompatybilności oraz wsparcia producentów innego używanego i współpracującego z nim
oprogramowania.

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.
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