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Opis Przedmiotu Zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Kody CPV: 

48517000-5 – „Pakiety oprogramowania informatycznego” 

48000000-8 – „Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne” 

 

1. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części (tj. zadania), których zakres przedmiotowy 

opisano poniżej.  

 

2. Wykaz oprogramowania dla Części 1: 
2.1. Licencja dostępowa User CAL do oprogramowania Microsoft Exchange Server Standard 

2019 lub równoważny: 

100 licencji dostępowych typu „na użytkownika” (oznaczenie producenta: 381-04508) dla instytucji 

samorządowych, udostępnione drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej 

zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych. Licencja oprogramowania 

jest zarządzana z portalu producenta oprogramowania, tj. Microsoft Volume Licensing Service Center.  

Opis równoważności: 

1) W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełnej jego kompatybilności, w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy Microsoft ze względu na fakt rozszerzania 

posiadanych przez Zamawiającego w ilości 990 szt. licencji oprogramowania. 

2) W oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano w 

Załączniku nr 1 do Umowy, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy 

przedmiotu Zamówienia. 

3) Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję dostępowego do 

oprogramowania serwerowego służącego do uzyskania dostępu do zasobów serwera pocztowego 

będącego w posiadaniu Zamawiającego, o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych 

z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane 

pozostałe wymagania, określone w OPZ oraz zaoferowane licencje dostępowe do oprogramowania 

serwera pocztowego będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i użytkowanym 

przez Zamawiającego oprogramowaniem serwera pocztowego.  

4) Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie 

Wykonawcy i  w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej 

obiektywny sposób. 

5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego 

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z złożeniem stosownego oświadczenia przez 

Wykonawcę), Zamawiający może dokonać analizy zgodności stanu faktycznego w każdy dostępny 

zgodny z prawem powszechnym sposób. 
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2.2. Licencja dostępowa Device CAL do oprogramowania Microsoft Exchange Server Standard 

2019 lub równoważny: 

50 licencji dostępowych typu „na urządzenie” (oznaczenie producenta: 381-04507) dla instytucji 

samorządowych, udostępnione drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej 

zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych. Licencja oprogramowania 

jest zarządzana z portalu producenta oprogramowania, tj. Microsoft Volume Licensing Service Center.  

Opis równoważności: 

1) W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełnej jego kompatybilności, w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy Microsoft ze względu na fakt rozszerzania 

posiadanych przez Zamawiającego w ilości 990 szt. licencji oprogramowania. 

2) W oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano w 

Załączniku nr 1 do Umowy, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy 

przedmiotu Zamówienia. 

3) Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję dostępowego do 

oprogramowania serwerowego służącego do uzyskania dostępu do zasobów serwera pocztowego 

będącego w posiadaniu Zamawiającego, o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych 

z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane 

pozostałe wymagania, określone w OPZ oraz zaoferowane licencje dostępowe do oprogramowania 

serwera pocztowego będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i użytkowanym 

przez Zamawiającego oprogramowaniem serwera pocztowego.  

4) Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie 

Wykonawcy i  w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej 

obiektywny sposób. 

5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego 

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z złożeniem stosownego oświadczenia przez 

Wykonawcę), Zamawiający może dokonać analizy zgodności stanu faktycznego w każdy dostępny 

zgodny z prawem powszechnym sposób. 

 

Wykaz oprogramowania dla części 2: 

2.3. Licencja aktualizacji oprogramowania VMware Workstation 14.x Pro do Workstation 15 

Pro lub równoważny: 

3 licencje aktualizacji oprogramowania, wersja komercyjna, w pudełku, na nośniku CD/DVD lub 

udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej 

zawierającej dane oprogramowanie oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z programu 

na 3 stanowiskach roboczych. Licencja – bez ograniczeń czasowych. W przypadku dostarczenia 

powyższej licencji drogą elektroniczną, licencja oprogramowania musi być zarządzana z portalu 

producenta oprogramowania. 

Opis równoważności: 

1) W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełnej jego kompatybilności, w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy VMware ze względu na fakt posiadania 

przez Zamawiającego 3 szt. licencji oprogramowania i chęci podniesienia do najnowszej wersji 
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oprogramowania w celu zapewnienia pełnej kompatybilności z najnowszymi systemami 

operacyjnymi zainstalowanymi na stacjach roboczych. 

2) W oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano w 

Załączniku nr 1 do Umowy, znak towarowy firmy VMware jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy 

przedmiotu Zamówienia. 

3) Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję aktualizacji starszego 

oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego, o parametrach funkcjonalnych i 

jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile 

jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w OPZ oraz zaoferowane 

licencje aktualizacji oprogramowania będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i 

użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. 

4) Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie 

Wykonawcy i  w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej 

obiektywny sposób.  

5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego 

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z złożeniem stosownego oświadczenia przez 

Wykonawcę), Zamawiający może dokonać analizy zgodności stanu faktycznego w każdy dostępny 

zgodny z prawem powszechnym sposób. 

 

2.4. Licencja oprogramowania VMware Workstation 15 Pro (Linux & Windows) lub 

równoważny: 

2 licencje oprogramowania, wersja komercyjna, w pudełku, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie 

oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane 

oprogramowanie oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z programu na 2 stanowiskach 

roboczych. Licencja – bez ograniczeń czasowych. W przypadku dostarczenia powyższej licencji drogą 

elektroniczną, licencja oprogramowania musi być zarządzana z portalu producenta oprogramowania. 

Opis równoważności: 

1) W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełnej jego kompatybilności, w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy VMware ze względu na fakt posiadania 

przez Zamawiającego 3 szt. licencji oprogramowania i chęci podniesienia do najnowszej wersji 

oprogramowania w celu zapewnienia pełnej kompatybilności we współpracy z wirtualnymi 

maszynami pracującymi na serwerach Zamawiającego. 

2) W oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano w 

Załączniku nr 1 do Umowy, znak towarowy firmy VMware jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy 

przedmiotu Zamówienia. 

3) Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję oprogramowania, 

o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania 

określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w 

OPZ oraz zaoferowane licencje  oprogramowania będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z 

posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. 

4) Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie 

Wykonawcy i  w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej 

obiektywny sposób.  

5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego 

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z złożeniem stosownego oświadczenia przez 



Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.9.2020                                                        Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                             

Strona 4 z 5 

Wykonawcę), Zamawiający może dokonać analizy zgodności stanu faktycznego w każdy dostępny 

zgodny z prawem powszechnym sposób. 

 

3. Wykaz oprogramowania dla części 3: 
3.1. Licencja oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite lub równoważny: 

40 licencji na ochronę stacji roboczych, serwerów plików i urządzeń mobilnych.  

Licencja musi być powiązana z posiadaną licencją przez Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać od 

Zamawiającego, drogą elektroniczną, identyfikator publiczny niezbędny do realizacji powiązania. Musi 

być dołączona do całkowitej puli licencji przypisanej do Zamawiającego. 

Licencja musi być ważna przez okres, który określony w identyfikatorze licencji i ważna do dnia 

04.04.2021 r. 

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami ESET 

Endpoint Security Suite. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich 

stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w 

zakresie obsługi oprogramowania. 

 

4. Wykaz oprogramowania dla części 4: 
4.1. Licencja oprogramowania backupu Veeam Backup & Replication Enterprise lub 

równoważny: 

8 licencji per socket (gniazdo) lub liczba wymaganych licencji pozwalających na pokrycie 4 serwerów 

dwuprocesorowych na potrzeby wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware.  

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego, drogą elektroniczną, identyfikator Veeam niezbędny do 

realizacji powiązania. 

Licencja musi być zawierać roczne wsparcie producenta oprogramowania w celu korzystania 

z podstawowej pomocy technicznej. 

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami Veeam 

Backup & Replication Enterprise. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania oraz przeprowadzenie 

szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania. 

Jeśli udostępnienie oprogramowania będzie odbywać się poprzez dostęp do strony 

internetowej to Wykonawca zobowiązany jest podać dokładny adres tej strony w opisie 

szczegółowym zawartym w TABELACH NR 1, 3, 5, 7 w Formularzu Ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

5. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej 

dostępnej na rynku lecz nie niższej niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia.  
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2. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot 

zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma 

charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania 

Zamawiającego. 

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu 

wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane 

przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” 

rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp.  

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych 

znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i 

funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i 3 PZP, Zamawiający dopuszcza 

możliwość stosowania norm równoważnych. 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 

PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w 

stopniu nie gorszym. 

3. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do oprogramowania wskazanych w 

punkcie 1 niniejszego OPZ. Równoważność oznacza, że:  

a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony 

współdziałać z oprogramowaniem (VMware ESXi 6, VMware vSphere 6, VMware 

vCenter 6, Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2012/2012R2/2016, Microsoft Office 

2010/2013/2016) funkcjonującym u Zamawiającego. 

b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność 

oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez wykonawcę jako 

równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.  

c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania 

muszą być nie gorsze niż licencje oprogramowania wskazanego 

przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna,  

d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być 

nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do 

którego jest równoważna. 

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane 

techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem. 

5. Dostarczone licencje oprogramowania nie powodują konieczności podpisywania przez 

Zamawiającego dodatkowych umów lub dokumentów. 


