
MPU.AO.260.32.2015      Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Część 1 
Wykupienie w imieniu zamawiającego rocznej subskrypcji aktualizacji oprogramowania ArcGIS 
na 1 rok (okres subskrypcji od 05.06.2015 do 04.06.2016) dla posiadanych przez Zamawiającego 
następujących licencji sieciowych:  

a) ArcGIS for Desktop Standard – 1 licencja 
b) ArcGIS for Desktop Basic – 9 licencji  
c) rozszerzenie projektowe ArcGIS 3D Analyst – 1 licencja 
d) rozszerzenie projektowe ArcGIS 3D Analyst – 1 licencja 
e) rozszerzenie projektowe ArcGIS Publisher – 1 licencja  
f) rozszerzenie projektowe ArcGIS Data Interoperability – 1 licencja  
 
Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który zapewni:  

− pomoc merytoryczną w zakresie użytkowania wymienionego powyżej oprogramowania 
zarówno drogą e-mailową jak i telefonicznie oraz w siedzibie Zamawiającego od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 

− bieżący dostęp, przez portal internetowy Wykonawcy, do nowych wersji 
oprogramowania, servicepacków i pomocy on-line,  

− wsparcie techniczne przy instalacji nowej wersji oprogramowania, 
− integrację oprogramowania ze środowiskiem posiadanego przez Zamawiającego serwera 

map i wewnętrznymi usługami WMS/WFS, 
− wygenerowania plików licencyjnych dla nowej wersji oprogramowania, 
− 10 godzin konsultacji merytorycznych. 

 
W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:  

− w okresie ostatnich trzech lat lub jeżeli okres działania jest krótszy to w tym okresie 
wykonał co najmniej jedną dostawę oprogramowania o ArcGIS w wersji Standard lub 
Basic w ilości minimum 10 licencji sieciowych oraz w tym okresie brał udział w 
zaprojektowaniu lub wykonaniu co najmniej jednego systemu informacji przestrzennej 
(GIS), 

− dysponuje akredytacją producenta oferowanego oprogramowania,  
− dysponuje osobą posiadającą imienne uprawnienia lub certyfikaty w zakresie 

oprogramowania GIS.  
 
Termin wykonania zamówienia: 30 maja 2015 r. 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy oprogramowania równoważnego ze względu na 
przetwarzane w strukturze sieciowej Zamawiającego dane i traktuje zamówienie jako aktualizację 
i uzupełnienie stanu posiadania.  
 



Część 2 
 
Wykupienie w imieniu zamawiającego rocznej subskrypcji aktualizacji oprogramowania 
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 oraz oprogramowania Autodesk 
Infrastructure Map Server 2015 (okres subskrypcji od 07.04.2015r. do 06.04.2016r.) dla 
posiadanych przez Zamawiającego następujących licencji:  

a) roczna subskrypcja do pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium NLM – 25 
licencji sieciowych, 

b) roczna subskrypcja do Autodesk Infrastructure Map Server – 1 licencja, 
c) Autodesk InfraWorks 360 Companion SLM – 1 licencja czasowa na 1 rok, 
d) Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 SLM – 1 licencja czasowa na 1 rok, 
e) Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360 SLM – 1 licencja czasowa na 1 rok, 
f) Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 SLM – 1 licencja czasowa na 1 rok. 
 
Zamawiający powierzy wykonanie zadania Wykonawcy, który zapewni:  

− pomoc merytoryczną w zakresie użytkowania wymienionego powyżej oprogramowania 
zarówno drogą e-mailową jak i telefonicznie oraz w siedzibie Zamawiającego od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;  

− wsparcie techniczne przy instalacji nowej wersji oprogramowania;  
− integrację oprogramowania ze środowiskiem posiadanego przez Zamawiającego serwera 

map i wewnętrznymi usługami WMS/WFS, 
− wygenerowanie plik licencyjny dla nowej wersji oprogramowania z pkt. a), 
− zapewnieni konsultacje merytoryczne w postaci dedykowanych szkoleń w zakresie 

oprogramowania: Autodesk InfraWorks (10 osób, 2 dni), Autodesk AutoCAD Map 3D  
(10 osób, 2 dni), Autodesk AutoCAD Civil 3D (5 osób, 2 dni), Autodesk Infrastructure 
Map Server (2 osoby, 2 dni). 

 
W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:  

− autoryzacji firmy Autodesk na sprzedaż i wsparcie techniczne i szkolenia z zakresu 
przedmiotu zamówienia oraz serwerów map firmy Autodesk  

− w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, 
wykonali należycie co najmniej jedną dostawę oprogramowania Autodesk Infrastructure 
Design Suite Premium lub pakiet wyższy dla więcej niż 5 licencji sieciowych,  

− w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie 
wykonał co najmniej jedno wdrożenie rozwiązań opartych na modelach branżowych w 
Autodesk Infrastructure Map Server i Autodesk AutoCAD Map 3D, 

− posiada certyfikat ukończenia autoryzowanych szkoleń z zakresu obsługi i wdrażania 
systemów opartych o modele branżowe w Autodesk Infrastructure Map Server i Autodesk 
AutoCAD Map 3D, 

− posiada certyfikat w stopniu Autodesk Certified Professional: AutoCAD Civil 3D co 
najmniej 2014, 

− posiada certyfikat z programu Autodesk Infrastructure Modeler 2013 lub Autodesk 
Autodesk InfraWorks 2014/15 

 
 
Termin wykonania zamówienia: 7 kwietnia 2015 r. 
 
Zamawiający nie dopuszcza dostawy oprogramowania równoważnego ze względu na 
przetwarzane w strukturze sieciowej Zamawiającego dane i traktuje zamówienie jako 
aktualizację i uzupełnienie stanu posiadania.  
 


