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Załącznik nr 1a do SIWZ/Umowy nr CSIOZ/…/2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania pozwalającego na uzyskanie dostępu do 
aplikacji opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym systemem Windows 
Server 2019 STD lub równoważnego. 

1. Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do 
zachowania kompatybilności. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne - 
nie gorsze w stosunku do minimalnych określonych poniżej. 

2. Licencje w ilości 50 sztuk należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych do siedziby Zamawiającego 
lub w postaci elektronicznej drogą mailową bądź udostępnić Zamawiającemu zasób na którym 
znajdować się będą licencje do instalacji.  

3. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku 
wymiany sprzętu) które są w posiadaniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego 
oprogramowania. 

5. Zakup 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. 

6. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji ograniczonych czasowo. Dostarczone licencje muszą 
być licencjami lifetime (wieczystymi). 

7. Wykonawca oferujący produkt równoważny musi wykazać spełnienie wszystkich warunków 
poniżej. 

8. Równoważność oznacza, że: 

1) warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktów 
określonych w punkcie 5, tzn. licencja dostępowa powinna być kompatybilna z daną 
wersją systemu operacyjnego. 

2) nabycie licencji oprogramowania równoważnego zapewni bezkonfliktowe działanie 
posiadanego oprogramowania eksploatowanego w środowisku serwerowym 
zbudowanym w oparciu o oprogramowanie wymienione w pkt 5, 

3) zapewni funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, o 
którym mowa w pkt 5, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie 
zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem 
wyglądu interfejsu. Programowanie równoważne powinno: 

i. pozwalać na uzyskanie dostępu do programów opartych na systemie Windows 
zainstalowanych na serwerze terminali lub do pełnego pulpitu systemu Windows, 

ii. umożliwiać uruchamianie aplikacji na serwerze terminalowym z jednoczesnym 
sieciowym przesyłaniem sygnałów dotyczących użycia klawiatury, myszy i ekranu, 

iii. umożliwiać użytkownikowi dostęp tylko do własnej sesji, 
iv. realizować zarządzanie sesjami w sposób przezroczysty ( niewidoczny dla 

użytkownika) za pośrednictwem systemu operacyjnego serwera, 
v. umożliwiać dostęp do serwera terminalowego z sieci firmowej lub z Internetu. 

4) oprogramowanie musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać 
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z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, tj.  Microsoft Windows 2016 STD, 
Microsoft Windows 2019 STD, 

5) Oprogramowanie musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi 
u Zamawiającego – Microsoft Active Directory 2008R2, Microsoft Active Directory 2012, 
Microsoft Active Directory 2016,  Microsoft Active Directory 2019 oraz Windows Server 
2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 oraz Windows Server 2019. 

6) oprogramowanie musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym 
i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez 
Zamawiającego . – wymienionymi w punkcie 5. 

9. W przypadku dostarczenia licencji równoważnych Wykonawca zapewni asystę techniczną 
Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w celu dokonania ich 
implementacji w posiadanym Środowisku. Dodatkowo w przypadku błędnego działania 
Środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny 
koszt przywrócić Środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej 
możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego 
wymagania OPZ. 

10. 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. 

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

12. Oferowane licencje muszą być zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta 
i posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta oraz wsparcie Wykonawcy obejmujące 
wyspecyfikowany przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy.  

13. 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  

14. 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. 


