
Załącznik nr 5 A do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
Zakup wraz z dostawą oprogramowania i licencji dostępowych  

dla Urzędu Morskiego w Gdyni 

Część 1 zamówienia: Dostawa systemu operacyjnego Windows 10 Professional PL 64 bit oraz 

pakietu biurowego z rodziny Microsoft Office 2016 lub nowszego dla Użytkowników Domowych i 

Małych Firm 32/64 Bit PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz 

kalendarza, organizator notatek) na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni. 

a) Opis: 

Ze względu na wykorzystywane obecnie w urzędzie oprogramowanie do zarządzania domeną oraz w 

związku z koniecznością zachowania zgodności wstecznej z wykorzystywanym środowiskiem 

Zamawiający planuje zakupić system Windows 10 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej z 

fizycznym nośnikiem i dożywotnią licencją w ilości 120 szt. Natomiast pakiet biurowy w ilości 120 

szt. musi charakteryzować się następującymi cechami: możliwość automatycznej instalacji 

komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), możliwość zdalnej instalacji komponentów, 

całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej 

w pakiecie, możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym 

powiadomieniem o zmianach w dokumentach, w systemach pocztowych - możliwość delegacji 

uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i 

informacji, możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, współpraca z systemem 

MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników, 

wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do 

modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na 

podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, automatyczne wypisywanie hiperłącz, możliwość 

automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, 

możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie 

został w żaden sposób zmieniony, możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach 

kalkulacyjnych, możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w 

wypadku odcięcia dopływu prądu, prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach 

w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy 

w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, 

MS Office 2016. lub równoważny tzn. w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty 

Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, 

korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). 

Licencja pakietu biurowego dożywotnia. Dostawa obejmuje fabrycznie nowe nośniki i licencje tzn. 

nie używane i nie aktywowane przed dniem dostarczenia. Oprogramowanie i licencje muszą 

pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, 

zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

 

Dostawa realizowana będzie w 2 etapach: dostawa 60 szt. licencji na system  

operacyjny i 60 szt. na pakiet biurowy - etap I); dostawa pozostałej ilość licencji tj. 60  

szt. systemu operacyjnego i 60 szt. pakietu biurowego - etap II). 

b) kod CPV:  

          72268000-1  Usługi dostawy oprogramowania 

          48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

         48300000-1 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania,       

                                  odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 

 



 

Załącznik nr 5 B do SIWZ 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup wraz z dostawą oprogramowania i licencji dostępowych  

dla Urzędu Morskiego w Gdyni 

 

Część 2 zamówienia: licencje dostępowe Windows Server CAL 2019 (WinSvrCAL 2019 OLP NL 

Gov DvcCAL) w ilości 600 szt. oraz Windows Remote Desktop Services RDS User Cal 2019 

(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL) w ilości 10 szt na potrzeby Urzędu Morskiego 

w Gdyni. 

a) Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych licencji tzn. nie używanych i nie 

aktywowanych przed dniem dostarczenia. Licencje muszą pochodzić z oficjalnych kanałów 

dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację 

uprawnień gwarancyjnych.  

 

Dostawa realizowana będzie jednorazowo. 

b) kod CPV:  

          72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

          48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 


