
 

 

Załącznik nr 1  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego 
  
 

L.P
. 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne Liczba sztuk 

1. 

 
Zamawiający posiada 400 licencji ESET Endpoint Antivirus (ochrona 
stacji roboczych, urządzeń mobilnych, wirtualnych stacji roboczych);  

typ licencji Business; licencje wraz z serwisem ważne do 13 IV 2021 r. po 
2 latach użytkowania; Owner name: Ośrodek Przetwarzania Informacji – 

Państwowy Instytut Badawczy. 
Celem postępowania jest przedłużenie posiadanych przez 

Zamawiającego 400 licencji ze zwiększeniem liczby licencji o 100 wraz   
z serwisem w ramach udzielonych 500 licencji obejmującym aktualizację 

baz sygnatur wirusów, aktualizację programu i wsparcie  
od dnia 14. IV.2021 r. na okres 24 m-cy. 

400 × przedłużenie 
licencji + 

100 dodatkowych 
licencji 

 

2. 

Zamawiający posiada 150 licencji ESET Endpoint Security (ochrona stacji 
roboczych, urządzeń mobilnych, wirtualnych stacji roboczych);  

typ licencji Business; licencje wraz z serwisem ważne do 13 IV 2021 r.  
po 2 latach użytkowania; Owner name: Ośrodek Przetwarzania 

Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. 
Celem postępowania jest przedłużenie posiadanych przez 

Zamawiającego licencji wraz z serwisem w ramach udzielonych licencji 
obejmującym aktualizację baz sygnatur wirusów, aktualizację programu  

i wsparcie od dnia 14.IV.2021 r. na okres 24 m-cy. 

150 x przedłużenie 
licencji 

3. 

 
Zamawiający posiada 50 licencji ESET Endpoint Security for Android 

(ochrona tylko dla urządzeń mobilnych); typ licencji Business; licencje 
wraz z serwisem ważne do 14 IV 2021 r. po 2 latach użytkowania; 

Owner name: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy. 

Celem postępowania jest przedłużenie posiadanych przez 
Zamawiającego licencji wraz z serwisem w ramach udzielonych licencji 

obejmującym aktualizację baz sygnatur wirusów, aktualizację programu  
i wsparcie od dnia 15.IV.2021 r. na okres 24 m-cy. 

 

50 x przedłużenie 
licencji 

 

 



 

 

 

1. Zamawiający wymaga, aby nazwy użytkowników, hasła oraz klucze licencyjne dla wszystkich 
przedłużanych licencji posiadanych przez Zamawiającego pozostały niezmienione. 

2. W zakresie nowych licencji w ilości 100 szt. (pkt. 1 OPZ) Zamawiający wymaga licencji  
na oprogramowanie pochodzących z legalnej polskiej dystrybucji. Dostarczone licencje 
muszą być nowe, nie poleasingowe, nieużywane, nierefabrykowane. 

3. W ramach serwisu Zamawiający wymaga minimum: świadczenia pomocy technicznej  
w języku polskim w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących korzystania  
z oprogramowania w dni robocze w godzinach 9.00 -16.30 (konsultacje telefoniczne oraz 
poprzez Internet w formie e-mail, pomocy zdalnej), aktualizacji baz sygnatur wirusów 
minimum 1 raz w tygodniu i możliwości bieżącej aktualizacji oprogramowania. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu dot. przedmiotu umowy w formie papierowej 
i/lub elektronicznej, zawierającego poniższe informacje: 
nr certyfikatu, okres obowiązywania licencji, liczbę stanowisk, nazwę produktu, klucz 
licencyjny produktu, nazwę i hasło użytkownika. 

5. Zamawiający wymaga możliwości zarządzania licencjami centralnie tj. poprzez możliwość 
zdalnej instalacji oprogramowania z możliwością pełnego podglądu ochrony sieci firmowej. 
 

 

 


