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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master 
Agrement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie 
w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objętych 
programem licencjonowania Microsoft Products and Services (MPSA) dla instytucji akademickich, 
w tym: 
a) sukcesywna dostawa licencji na oprogramowanie,  
b) sukcesywna dostawa wersji  instalacyjnych oprogramowania,  
c) wykonanie usług dodatkowych związanych z dostawą oprogramowania. 

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rejestracji przez Microsoft Kont Zakupowych 
dla Zamawiającego jako podmiotu stowarzyszonego w ramach umowy Master Agreement 
nr 4100021400. 

3. Prognozowane liczby licencji w ramach umowy w okresie 1 roku : 
 

Nazwa produktu 
liczba 

licencji 

Office Standard 130 

Office dla Mac 10 

Office Professional Plus 330 

Word 30 

Office 365 poziom A3 dla użytkownika 12 mies. 10 

Windows Professional – aktualizacja 40 

Windows Serwer Standard Core 2 licencje 16 

Windows Serwer licencje dostępowe (dla użytkownika lub na 
urządzenie) 

2950 

SQL Server Enterprise Core 2 licencje 2 

 
4. Zamawiający zastrzega, że ostateczna lista produktów może ulec zmianie. Zamawiający może 

zamawiać również inne produkty oferowane w ramach umowy MPSA.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości szacowanego zamówienia. 
6. W okresie trwania umowy wykonawca będzie dostarczał zamówione przez Zamawiającego 

licencje, wersje instalacyjne oprogramowania dostępne w ramach Microsoft Products and 
Services za ceny określone przy zastosowaniu opustu od cen sugerowanych zawartych 
w cennikach akademickich Microsoft Products and Services. 

7. Opust będzie ważny w okresie obowiązywania umowy i w okresie tym nie będzie podlegał 
zmianom. 

8. Wersje instalacyjne oprogramowania objętego zamówionymi licencjami będą dostarczone 
Zamawiającemu poprzez serwis internetowy udostępniony przez producenta oprogramowania 
Zamawiającemu.  
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9. Termin dostawy zgodny z ofertą wykonawcy, liczony w dniach od daty przesłania zamówienia 
przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną do wykonawcy. 

10. W okresie obowiązywania umowy wykonawca będzie świadczyć również  nieodpłatne usługi 
towarzyszące polegające w szczególności na: 
a) dostarczaniu Zamawiającemu co miesiąc aktualnych akademickich cenników produktów 

dostępnych w ramach umowy Microsoft Products and Services, zawierających wyrażone w 
EURO ceny oprogramowania – w terminie nie krótszym niż 3 dni przed datą wejścia w życie 
nowej wersji cennika, 

b) udzielaniu Zamawiającemu informacji o wykrytych błędach i sposobach ich usunięcia 
w dostarczonym lub oferowanym w ramach umowy Microsoft Products and Services 
oprogramowaniu wraz podaniem sposobu ich usunięcia,  

c) doradztwie w zakresie licencji w ramach umowy Microsoft Products and Services, w tym 
udzielanie na pisemny wniosek Zamawiającego, pisemnych wyjaśnień dotyczących sposobu 
licencjonowania produktów Microsoft, 

d) udzieleniu wsparcia podczas rejestracji Zamawiającego jako podmiotu stowarzyszonego oraz 
kont zakupowych, 

e) Umożliwieniu Zamawiającemu stałego dostępu do zbiorczego zestawienia licencji 
udzielonych Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, na zabezpieczonej witrynie 
Microsoft, 

f) Telefonicznym wsparciu technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego w dniach 
roboczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00 pod wskazanym w ofercie 
numerem telefonu. 

 
 


