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1. Cel zamówienia publicznego 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. licencji serwerowych SharePoint Server 2019 wraz z 36 miesięczną 
gwarancją aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance). 

 

2. Słownik użytych pojęć. 

2.1. Dostawa: dostarczenie licencji Zamawiającemu potwierdzone dokumentem, w którym producent lub 
uprawniony Wykonawca potwierdza możliwość korzystania z oprogramowania z wykorzystaniem 
posiadanych licencji. 

2.2. Producent: firma Microsoft 

2.3. Gwarancja aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance): dostęp do poprawek 
i nowych wersji oprogramowania oraz gotowość producenta do świadczenia pomocy w przypadku awarii 
oprogramowania, którego licencje dotyczą i problemów technicznych. 

3. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym 

3.1. Możliwe kanały komunikacji to: 
3.1.1. Wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający), 
3.1.2. Telefon,  
3.1.3. E-mail, 
3.1.4. Spotkanie w siedzibie NIK, 

3.2. Wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiającego. 

3.3. Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkania 
muszą zostać niezwłocznie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail. Mogą zostać z nich także 
sporządzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach 
mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów przewidzianych 
w Umowie. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia 

4.1. Dostawa 2 szt. licencji serwerowych SharePoint Server 2019. 
4.2. Zapewnienie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance) dla licencji, 

o których mowa w pkt. 4.1. na okres 36 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym 
mowa w pkt. 5.4, na zasadach określonych w pkt. 6. 
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5. Harmonogram realizacji zamówienia 

5.1. Wykonawca dostarczy licencje, o których mowa w pkt. 4.1. w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. na konto 
klienckie Microsoft Najwyższej Izby Kontroli. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana po 19 grudnia 
2021 r. Wykonawca dostarczy wymagane licencje w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy. 

5.2. Wykonawca zapewni gwarancję aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance) dla 
licencji, o których mowa w pkt. 4.1. na okres 36 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o 
którym mowa w pkt. 5.4. 

5.3. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie licencji, o których mowa w pkt. 4.1. oraz 
potwierdzające zapewnienie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania dla dostarczonych 
licencji, o której mowa w pkt. 4.2., w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. W przypadku, gdy Umowa zostanie 
podpisana po 19 grudnia 2021 r. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty w terminie do 3 dni od dnia 
podpisania Umowy. 

5.4. Potwierdzeniem realizacji dostawy licencji oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3. będzie protokół 
odbioru, podpisany bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru 
znajduje się w pkt. 7. 

6. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia gwarancji aktualizacji do nowych wersji 
oprogramowani (Software Assurance) 

6.1 W ramach gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania (Software Assurance) Zamawiający 
będzie miał prawo do korzystania z najnowszej dostępnej wersji produktów, dla których wykupiona została 
gwarancja, które pojawią się na rynku w czasie trwania Software Assurance oraz będzie miał możliwość 
korzystania z tzw. benefitów wynikających z posiadanego Software Assurance zgodnie ze standardowymi 
warunkami świadczenia gwarancji określonymi przez producenta, dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.microsoft.com/pl-pl/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx, w tym do: 
6.1.1 Prawa do nowej wersji, wydań podwyższonych i uzupełniających, a także poprawek 

programistycznych bez dodatkowych opłat licencyjnych - prawo do nowej wersji umożliwi bezpłatne 
uaktualnienie do najnowszej wersji każdej licencji na produkt firmy Microsoft, która jest objęta 
aktywnym pakietem Software Assurance. Jeśli na przykład w okresie obowiązywania Umowy 
zostanie wydana nowa wersja produktu MS SQL, posiadane licencje zostaną automatycznie 
uaktualnione do tej wersji. 

6.1.2 Kopii zapasowej - kopia zapasowa na potrzeby odzyskiwania po awarii zapewni dodatkowe 
licencje na serwery używane jako serwery kopii zapasowej offline, które pomogą przywrócić 
działanie infrastruktury po poważnej awarii. Kopie zapasowe ułatwią użytkownikom odzyskanie 
dostępu do newralgicznych danych i aplikacji po wystąpieniu awarii. W ten sposób można będzie 
zapewnić ochronę rozwiązań mających kluczowe znaczenie dla organizacji. Opcja ta daje prawo 
— dla każdej licencji serwerowej z pakietem Software Assurance — do zainstalowania tego 
samego oprogramowania na serwerze zapasowym w celu odzyskiwania po awarii. 
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7 Wzór protokołu odbioru  

PROTOKÓŁ ODBIORU…………..* 

 

Na podstawie Umowy z dnia .......................2021r. 

....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawcą 

przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: 

……………………………………………….................................................................................................................. 

……………………………………………….................................................................................................................. 

……………………………………………….................................................................................................................. 

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru  bez uwag / z uwagami **): 

……………………………………………….................................................................................................................. 

……………………………………………….................................................................................................................. 

……………………………………………….................................................................................................................. 

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze Stron.  

Warszawa dnia  ................................................202…r. 

Odbierający (NIK) 

 

 

............................................................. 

(czytelny podpis) 

Przekazujący 

 

 

............................................................. 

(czytelny podpis) 

*) wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. 

**) niepotrzebne skreślić  
 


