
MUP.PK.III.371 – 15/11      Lublin, dnia 28.01.2011 r. 
 
    

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.) zwanej dalej ustawą,  Zamawiający w ramach 
prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia na dostawę nośników danych  
i akcesoriów sieciowych przekazuje wyjaśnienia do treści pytania, które wpłynęło w ramach 
prowadzonego postępowania wraz z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia : 
 
 

 Treść pytania 
 
„Zgodnie z naszą wiedzą tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwości do 
100 MHz, zaś do pracy przy częstotliwości do 250 MHz przewidziane są tory kabli kategorii 6. 
Czy zatem Zamawiający chce nabyć linkę UTP kat. 5e czy też linkę UTP kat. 6?” 

 
 

 w ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez  
 

 MODYFIKACJ Ę SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W 
ZAKRESIE  PUNKTU 4 podpunkt 2 Akcesoria sieciowe 
 
 
W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

 
Brzmienie aktualne (po modyfikacji ) 
 
1 . Akceso r i a  s i ec i o we :  

2.1. Linka UTP kat. 5e z przeznaczeniem do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych 

oraz do połączeń gniazdo-komputer -1 szpula o dł. 305 m o poniższych parametrach: 

a) Do 100 MHZ zgodny z normami ISO/IEC 11801, EN50173 i EIA/EIA 568B.2, 

b) Przewody miedziane (100%) o średnicy 24 AWG/4p, 

c) Linka wzmocniona przed rozciąganiem 

d) Zewnętrzna powłoka: PVC 

2.2. Wtyczki RJ-45 do linki nieekranowanej (styki złocone 50µm) – 100 sztuk 

2.3. Osłonki na wtyczki RJ-45 –  100 szt. 
 
 

 W związku z dokonaną Modyfikacj ą Treści SIWZ: 
 
Zamawiający na podstawie art. 12 a ust 2 ustawy przedłuża termin składania  ofert następująco: 
 
Miejsce oraz termin składania ofert: 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 13(kancelaria) 
• Do 04.02.2011 r. godz.:  10.00 
 

oraz ustala termin otwarcia ofert 
 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301     



• 04.02.2011 r. godz. 10.30 
 

Brzmienie aktualne (po modyfikacji) punktu 16 SIWZ w zakresie opisu  złożonych  
w postępowaniu ofert: 

 
• Ofertę należy składać w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z 
nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: 
Przetarg nieograniczony  – dostawa nośników danych i akcesoriów sieciowych - NIE 
OTWIERA Ć PRZED 04.02.2011r. przed godziną  10.30 
                      

 Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy Zamawiający dokonuje 
modyfikacji „Formularza Oferty”  załącznika do SIWZ poprzez zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia w części B pozycja 2 Akcesoria sieciowe poprzez dostosowanie go do 
dokonanej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.      

 
 

Z poważaniem 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin 
Zastępca Dyrektora  
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 
mgr Monika Rynkar  

 


