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Numer sprawy: DAG/G/01/13 

Załącznik nr A do SIWZ 

Przedmiot zamówienia:dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności – 

Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do 

celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji 

sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przetarg został podzielony na trzy części. W każdej części wymieniono licencje, na które 

Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną 

lub więcej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w 

poszczególnych częściach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium oceny 

(najniższa cena). 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

CZĘŚĆ 1 

Oprogramowanie  

 

A) 1 szt. - licencjaMicrosoft Office 2010 Professional PLlub równoważne. 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

Zamawiający uczestniczy w programie licencyjnym OPEN. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie biurowe spełniające 

następujące kryteria: 

 

1) zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny program do tworzenia prezentacji, program 

pocztowy, 

2) poszczególne komponenty oprogramowania muszą zapewniać pełną kompatybilność przy 

wymianie dokumentów z oprogramowaniem MS Office 2007/2010(posiadanych przez 

Zamawiającego), w tym obsługę makr zagnieżdżonych w dokumentach, 

3) arkusz kalkulacyjny ma zapewniać obsługę (posiadanych) arkuszy stworzonych w MS Office 

2007 zawierających tabele przestawne pobierające dane z zewnętrznej bazy danych MS SQL 
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Server 2005/2008 z użyciem uwierzytelnienia opartego o Active Directory wykorzystywanym 

przez Zamawiającego, 

4) klient pocztowy będący częścią pakietu ma zapewniać pełną integrację z posiadanym przez 

Zamawiającego MS Exchange 2007, 

5) zawierające relacyjną bazę danych, 

6) interfejs użytkownika w języku polskim. 

B) 1 szt. - licencja Adobe Photoshop CS6 Win PL lub równoważne 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie biurowe spełniające 

następujące kryteria: 

1) oprogramowanie musi pracować na systemie operacyjnym Microsoft Windows 7, 

2) oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej, 

1) posiadać możliwość zastosowania warstw, pozwalających na edycję tylko wybranych 

elementów graficznych. Warstwy te muszą wspierać grafikę wektorową i rastrową, 

2) wspierać proces tworzenie grafiki na potrzeby projektowania stron WWW w tym umożliwiać 

wsparcie kompresji grafiki przeznaczonej do publikacji na stronach WWW, 

3) wspierać kadrowanie i transformacje przestrzenną edytowanych elementów graficznych, 

4) umożliwiać zapisywanie w tle i automatyczne odzyskiwanie, 

5) umożliwiać skalowanie z uwzględnieniem zawartości, 

6) wspierać pracę na dwóch monitorach. 

 

C) 1 szt. - licencjaCorelDraw Graphics Suite X6 PLlub równoważne. 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie pakiet oprogramowania spełniający 

następujące kryteria: 

1) zawierające aplikację do: 

a. tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron, 

b. obróbki zdjęć, 

c. konwersji map bitowych do postaci wektorowej, 

2) zawierające zbiór czcionek oraz obrazków cyfrowych, 

3) zapewniające natywną obsługę systemów 64-bit, 

4) zapewniające wsparcie dla procesorów wielordzeniowych. 
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D) 1 szt. - licencja Microsoft Windows 7 Professional PL BOX (64-bit) lub równoważne 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

Zamawiający posiada umowę licencyjną OPEN. 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie system operacyjny spełniający 

następujące kryteria: 

1) zapewnia wsparcie dla niżej wymienionego  wykorzystywanego przez Zamawiającego 

oprogramowania: 

- Microsoft Office 2007/2010 PL, 

- MS Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 5, Google Chrome 11, 

- Sophos Endpoint Security and Control 9.7, 

- Microsoft Visual Studio 2010, 

- MapInfo 10.5 Professional, 

2) zapewnia wsparcie dla posiadanych przez Zamawiającego aplikacji rozwijanych w środowisku 

NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 

3) zapewnia pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci 

Zamawiającego: 

- serwerem Active Directory MS Windows 2008, 

- serwerem plików MS Windows 2008, 

- serwerem usług terminalowych MS Windows 2003/2008, 

4) zapewnia pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie 

komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów 

podzespołów), 

5) umożliwia wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 16 GB przestrzeni adresowej pamięci 

RAM, 

6) pozwala na uruchomienie aplikacji 32 i 64 bitowych. 

 

E) 2 szt. - licencja Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Standard lub 

równoważneDostarczone oprogramowanie musi być w wersji akademickiej wraz z nośnikiem 

CD\DVD, z którego można przeprowadzić instalację. 

Zamawiający posiada umowę Akademic Select nr 80S60234 (ważną do 31.12.2013r) 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie serwerowy system operacyjny 

pracujący w środowisku 64-bit spełniający następujące kryteria: 

1) zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania: 

-Microsoft Exchange 2007 Standard, 

-Microsoft Lync Server 2010 Standard, 

-Microsoft SQL 2008 Standard, 

2) zapewniający pełna współprace z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci 

Zamawiającego: 

-serwerem Active Directory MS Windows 2008, 

-serwerem plików MS Windows 2008. 
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F) 1 szt. - licencja Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Standard lub równoważne 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

Zamawiający posiada umowę licencyjną OPEN. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie serwerowy system operacyjny 

pracujący w środowisku 64-bit spełniające następujące kryteria: 

1) zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania: 

-Microsoft SQL 2012 Standard, 

2) zapewniający pełna współprace z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci 

Zamawiającego: 

-serwerem Active Directory MS Windows 2008, 

-serwerem plików MS Windows 2008; 

3) mogący być uruchomiony jako serwer wirtualny na posiadanym przez Zamawiającego 

systemie operacyjnym MS Windows Server 2008 R2, 

4) mogący być kontrolerem domenowym Active Directory MS Windows 2008, 

 

G. 3 szt. - licencja Microsoft SQL Server 2012 Developer lubrównoważne 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej wraz z nośnikiem CD\DVD, z 

którego można przeprowadzić instalację. 

Zamawiający posiada umowę licencyjną OPEN. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie serwera baz danych 

spełniające następujące kryteria: 

1) zapewniające pełną współpracę z serwerem Active Directory MS Windows 2008 R2 

działającym w sieci Zamawiającego, 

2) zapewniające możliwość wykorzystania do min. 64 GB RAM, 

3) posiadające ograniczenie na maksymalną wielkość bazy nie mniejsze niż 1TB, 

4) posiadające wbudowany system definiowania i generowania raportów oraz ich udostępniania 

przez protokół http (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) obsługujący: 

- raporty parametryzowane, 

- cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), 

- cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z 

różnymi wartościami parametrów), 

- generowania raportów w formatach: XML, PDF, XLS, DOC, HTML, 

- mechanizm subskrypcji raportów (np. drogą mailową lub do wybranego folderu) w formacie 

wybranym przez użytkownika i zgodnie z określonym harmonogramem, 

- tworzenie wykresów i wskaźników wydajności; 

5) posiadające wbudowany moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy 

danych wielowymiarowych (hurtownia danych), 

6) zapewniające dedykowaną sesję administracyjną – możliwość zdalnego podłączenia sesji 

administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów, 

7) zapewniające narzędzia do monitorowania serwera, pozwalające na przechwytywanie i 

zapisywanie zapytań wysyłanych do serwera, 



 

5 

 

8) posiadające wbudowane narzędzia do automatycznej optymalizacji bazy danych, generujące 

na podstawie przechwyconych zapytań listę rekomendacji dotyczących zmian w strukturze 

bazy danych pozwalających na optymalizację jej wydajności, 

9) umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej z wykorzystaniem protokołu SMPT, 

10) umożliwia instalowanie oprogramowania i korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie 

urządzeń w celu projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania programów, 

11) prawo do instalowania dowolnej liczby wcześniejszych wersji oprogramowania. 

 

CZĘŚĆ 2 

Oprogramowanie narzędziowe 

 

A) 2 szt. - licencjaHex Editor Neo Ultimate PLlub równoważne. 

Licencja na czas nieokreślony, dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie narzędziowe 

spełniające następujące kryteria: 

1) edycja plików o dowolnej wielkości, 

2) wbudowany Explorer, 

3) nieograniczona funkcja cofnij/ponów, 

4) wybór zapisu i odczytu: znajdź wszystkie, zamień wszystko, 

5) historia przeglądania i operacji: zapisz historię,  

6) edycja schowka, bajty, słowa, podwójne słowa, 

7) inspektor danych, 

8) otwieranie plików w dowolnym rozmiarze, 

9) możliwość edycji plików, 

10) wyszukiwanie i zamiana danych, 

11) drukowanie dokumentów, 

12) możliwość konfiguracji interfejsu użytkownika, 

13) możliwość konfiguracji schematów kolorów, 

14) posiadać atrybuty przeglądania i edycji plików, 

15) możliwość wykorzystywania wyrażeń regularnych, 

16) możliwość porównywania plików, 

17) obliczanie sumy kontrolnej, 

18) możliwość otwierania plików Intel HEX oraz Motorola S-Records, 

19) podgląd statystyk, 

20) podgląd struktury pliku, 

21) historia przeglądania operacji, 

22) podłączanie edytora systemu Windows, 

23) podgląd interfejsu programowania do podstawowych funkcji edycji plików. 
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B) 1 szt. - licencja Global Mapper (w wersji 14 lub nowszej, 64 bit) lub równoważne 

Licencja na czas nieokreślony, dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie narzędziowe 

spełniające następujące kryteria: 

• możliwość podglądu więcej niż 4 plików mapowych (np. SRTM, ASTER) również w formacie 

zip i wyświetlenie ich na ekranie 

• przeglądanie wszystkich najpopularniejszych formatów: DLG-O, DRG, DOQ, DEM, DXF, 

SDTS DLG, SDTS DEM, ECW, MrSID, ESRI Shapefiles, E00, GTOPO30, TerrainBase, 

ETOPO2 

• exportowanie danych wektorowych, rastrowych i wysokościowych do formatów: 

o Vector Data 

o USGS DLG-O format 

• ESRI Shapefile format 

• XYZ ASCII format 

• Raster Data 

o GeoTIFF format 

• Elevation Data  

o USGS DEM format 

• GeoTIFF DEM format 

• Surfer Grid (ASCII and binary) formats 

• XYZ ASCII Grid format 

• Arc ASCII Grid format 

• 3D DXF Mesh format 

• generowanie konturowe 

• szukanie po nazwie wszystkich danych wektorowych 

• zaawansowana funkcja do tworzenia zrzutów ekranów 

• możliwość nawigacji z poziomu klawiatury 

• funkcja SlideoverText – przy najechaniu kursorem na jakiś element, pojawia się na jego temat 

informacja w statusie 
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CZĘŚĆ 3 

Środowisko programistyczne 

 

A) 1 szt. - licencja Microsoft Visual Studio 2012 Professional lub równoważne 

Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji komercyjnej. 

Zamawiający uczestniczy w programie licencyjnym OPEN. 

 

Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie zintegrowane środowisko 
programistyczne spełniające następujące kryteria: 

 

1) oferować jedno kompatybilne środowisko z Visual Studio Team Foundation Server 

2012 posiadanego przez zamawiającego  

2) umożliwiać tworzenie aplikacji dla MS Windows (posiadanych przez zamawiającego), 

aplikacji internetowych korzystających z platformy .NET oraz AJAX, aplikacji opartych 

na Microsoft Office System (posiadanego przez zamawiającego), platformie .NET 

Framework, SQL Server, Windows Azure za pomocą zintegrowanych kreatorów 

obsługiwanych metodą przeciągnij i upuść, 

3) umożliwiać zintegrowaną obsługę języków Visual Basic, Visual C# i Visual C++ , która 

pozwala na stosowanie różnych stylów programowania, 

4) obsługiwać funkcje edytora, takie jak zmień i kontynuuj, które upraszczają cykl 

projektowania, tworzenia kodu i debugowania aplikacji,    

5) obsługiwać tworzenie aplikacji opartych na: 

- .NET Framework w wersjach 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 oraz 4.5 wykorzystywanego przez 

Zamawiającego; 

6) wykorzystywać ASP.NET do tworzenia interaktywnych, atrakcyjnych aplikacji 

internetowych oraz usług sieciowych, 

7) posiadać zintegrowane graficzne narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika, 

8) posiadać zintegrowane funkcjonalności umożliwiające współdzielenie zadań i 

zarządzenie projektem, 

9) posiadać narzędzia do kontroli jakości kodu, 

10) umożliwiać dokonywanie zmian kodu podczas sesji debugowania na platformie x86, 

11) umożliwiać debugowanie w trybie zdalnym, 

12) umożliwiać bezpieczną pracę zdalną i lokalną z repozytorium kodu źródłowego, 

13) zapewniać mechanizmy automatycznej kompilacji rozwiązań .NET oraz 

automatycznie uruchamiać testy jednostkowe i generować raporty pokazujące listę 

błędów. 

 

 


