
Lublin: Dostawa sprzętu informatycznego, materiałów 
eksploatacyjnych, nośników danych, oprogramowania 

oraz usług serwisowych. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, woj. lubelskie, 

tel. 081 466 5200, faks 081466 5201. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mup.lublin.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego, 

materiałów eksploatacyjnych, nośników danych, oprogramowania oraz usług serwisowych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I postępowania: 

Skaner A4, ilość: 1 sztuka. Do urządzenia naleŜy dołączyć przewód zasilający, przewód USB do 

podłączenia skanera do komputera o długości co najmniej 1,5m, płytę CD ze sterownikami, jeśli są 

wymagane, do systemów Windows 2000,XP,Vista,7, a takŜe instrukcję w języku polskim; Część II 

postępowania: Skanery A4, ilość: 4 sztuki. Do kaŜdego urządzenia naleŜy dołączyć przewód 

zasilający, przewód USB do podłączenia skanera do komputera o długości co najmniej 1,5m, płytę CD 

ze sterownikami, jeśli są wymagane, do systemów Windows 2000,XP,Vista,7, a takŜe instrukcję w 

języku polskim; Część III postępowania: Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna z 

zapasowymi tonerami: ilość 4 sztuki. W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilający i USB 2.0, 

płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do urządzenia. Poza tonerami startowymi 

znajdującymi się w drukarkach, naleŜy dołączyć (łącznie) 8 tonerów o wydajności co najmniej 10 tys. 

stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO IEC 19752); Część IV postępowania: Laserowa drukarka 



sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami: ilość 4 sztuki. W zestawie muszą się znaleźć 

przewody zasilający i USB 2.0, płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do urządzenia. 

Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarkach, naleŜy dołączyć (łącznie) 8 tonerów o 

wydajności co najmniej 20 tys. stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO IEC 19752); Część V 

postępowania: Laserowa drukarka sieciowa A3, monochromatyczna z zapasowymi tonerami: ilość 1 

sztuka. W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilający i USB 2.0 o długości co najmniej 3 m kaŜdy 

oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarce, 

naleŜy dołączyć 3 tonery o wydajności co najmniej 30 tys. stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO 

IEC 19752); Część VI postępowania: Nośniki danych z kopertami 1.1 Płyty DVD +R Double Layer, 

ilość: 50 sztuk Pojemność pojedynczej płytki: 8,5 GB, Prędkość zapisu danych co najmniej 8x, Na 

etapie produkcji wymagane jest zastosowanie produkcji zwiększającej niezawodność nagrywania i 

zapewniającej odporność na działanie światła, gwarantującej czas archiwizacji danych przez okres co 

najmniej 30 lat. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie 

producenta nośników i nazwę stosowanej przez niego technologii) 1.2 Płyty DVD +R , ilość: 100 sztuk 

Pojemność pojedynczej płytki: 4,7 GB, Prędkość zapisu danych co najmniej 16x. Na etapie produkcji 

wymagane jest zastosowanie produkcji zwiększającej niezawodność nagrywania i zapewniającej 

odporność na działanie światła, gwarantującej czas archiwizacji danych przez okres co najmniej 30 

lat. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie producenta nośników i 

nazwę stosowanej przez niego technologii) 1.3 Koperty na płyty DVD białe, z okienkiem i klapką, 

ilość: 200 szt; Część VII postępowania: PrzedłuŜenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET 

Endpoint Antivirus NOD32 dla stacji roboczych i serwerów plików dla 180 uŜytkowników oraz konsolę 

administracyjną na okres 1 roku od terminu uzgodnionego z Zamawiającym nie wcześniej niŜ od dnia 

17.10.2013 r. ; Część VIII postępowania: Podniesienie wersji (upgrade) aktualnie wykorzystywanego 

systemu operacyjnego Windows XP do wersji Windows 8, ilość: 35 licencji dla stacji roboczych.; Część 

IX postępowania: TeamViewer Premium ver. 8 lub równowaŜny; Część X postępowania: PrzedłuŜenie 

umowy serwisowej na UTM 1. 1 Aktualizacja licencji dla klastra dwóch urządzeń FortiGate 200B 

(FortiCare 8x5 Bundle Renewal) na okres 12 miesięcy od dnia 03.08.2013r obejmująca: Aktualizację 

oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, 

wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW; Usługi wsparcia 

telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy wraz z 

dostępem do stron producenta; Gwarancję do Urządzeń od dnia 03.08.2013 r. na okres minimum 12 

miesięcy. 1. 2 Aktualizacja licencji dla urządzenia FortiAnalyzer 100C (8x5 Enhanced FortiCare) na 

okres 12 miesięcy od dnia 22.11.2013r. obejmująca: Aktualizację oprogramowania systemowego 



wraz z dostępem do stron producenta; Usługę wsparcia telefonicznego lub online świadczoną w trybie 

8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy; Gwarancję do urządzenia od dnia 22.11.2013 r. na okres 

minimum 12 miesięcy; Część XI postępowania: Półka dyskowa do macierzy HP EVA 4400, Obudowa 

dyskowa HP M6412A + redundantne zasilacze Hot Plug [p/n AG638B] 12 dysków o pojemności 

przynajmniej 300GB 15krpm interfejs FC, Wsparcie HP 3 years Support Plus 24 SVC [p/n HA106A3], 

Wsparcie sprzętowe dla dysków z pkt. 2 [HA110A3 13H], Wsparcie dla obudowy M6412 A z pkt. 1 

[HA110A3 9DS], Komplet przewodów światłowodowych potrzebnych do włączenia obudowy do 

istniejącego systemu; Instalacja i uruchomienie obudowy wraz z dyskami w ramach istniejącej 

macierzy w siedzibie zamawiającego wykonane przez pracownika Wykonawcy, posiadającego 

umiejętności i kwalifikacje w zakresie instalacji macierzy dyskowych. Część XII postępowania: HP 

GbE2c LY 2/3 Ethernet Blade Switch [P/N 438030-B21] lub równowaŜny ilość: 2szt.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5, 

30.23.44.00-2, 30.19.92.30-1, 48.76.00.00-3, 48.51.40.00-4, 72.59.10.00-4, 30.23.31.41-1, 

32.42.00.00-3, 48.62.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 



przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający oceni, 

czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z 

formułą spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek określony w pkt III.3.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców.  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeŜeli: jeŜeli posiada 

wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonych oświadczeń i 

dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt III.3.2 winien spełniać co 

najmniej jeden z tych wykonawców.  

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (opis dotyczący części od I do XII 

postępowania): a) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeŜeli: dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego 

warunku. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy 

Wykonawca spełnia warunki na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z 

formułą spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek określony w pkt III.3.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców.  

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczący części I - X oraz 

XII postępowania: a) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeŜeli: dyponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego 

warunku: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczący części XI postępowania: a) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeŜeli: dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą 

umiejętności i kwalifikacje w zakresie instalacji macierzy dyskowych poświadczone przez 

dokument (certyfikat) wydany przez producenta oferowanego sprzętu; Wykonawca moŜe 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia 

warunki na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie 

spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony w pkt III.3.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.  

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek jeŜeli znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie 

wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie 

złoŜonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 

III.3.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami;  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

•  

• III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe 

nie naleŜy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa 

powyŜej naleŜy złoŜyć w formie oryginału. W przypadku składania dokumentów innych niŜ pisemne 

zobowiązanie Zamawiający dopuszcza złoŜenie niniejszych dokumentów w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku ubiegania się wspólnie 

przez Wykonawców o udzielenie zamówienia: 2.1 Oświadczenie wymagane w pkt III.4.2 winien złoŜyć 

odrębnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dopuszcza się złoŜenie 



oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika działającego w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2.2. Oświadczenie i dokument określone w pkt 

III.4.1 oraz Formularz Oferty są składane przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 2.3. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poza dokumentami 

wymienionymi w punkcie III.6.2.1. i III.6.2.2. winni załączyć do oferty pełnomocnictwo. 2.4. 

Dokumenty wymagane w pkt III.4.4 winien złoŜyć odrębnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w formie oryginału. 3. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym naleŜy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Ofertę wraz z załącznikami 

naleŜy złoŜyć podpisaną przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy 

upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub 

udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo określające zakres upowaŜnienia, podpisane przez 

osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub w 

formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca który, zgodnie 

z art. 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, powołuje się na rozwiązania 

równowaŜne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyŜszym w przypadku 

złoŜenia oferty dotyczącej części III, IV, V zamówienia, w przypadku zaoferowania materiałów 

równowaŜnych, na potwierdzenie wydajności kaŜdego zamiennika Wykonawca ma obowiązek dołączyć 

do oferty raporty z testów wykonanych zgodnie ze standardem ISO IEC 19752 lub normami 

równowaŜnymi, zawierającymi co najmniej łącznie: symbol tonera; liczbę testowanych kaset z 

tonerem; tryb drukowania; format papieru; ilość zastosowanych wstrząśnięć; ilość otrzymanych 

wydruków. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

CZĘŚĆ XI zamówienia - Półka dyskowa do macierzy HP EVA 4400: Zmiany postanowień niniejszej 

umowy mogą nastąpić zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem niewaŜności w szczególnie uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze 

niezaleŜnych od Wykonawcy lub korzystnych dla Zamawiającego, a dotyczących zmiany: osób 

posiadających umiejętności i kwalifikacje w zakresie instalacji macierzy dyskowych. Wykonawca w 

przypadku zmiany, o której mowa powyŜej zobowiązany jest do wskazania innej osoby, która posiada 

takie same lub lepsze kwalifikacje niezbędne do realizacji umowy. 2. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w punkcie 1, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złoŜyć 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian, o których 

mowa w punkcie 1. Zamawiający dokona oceny przesłanek do zmiany umowy. 3 Zakazuje się 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeŜeniem punktu 1. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 

punktu 1 podlega uniewaŜnieniu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.mup.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 101 

(kancelaria).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawijący nie 

zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 



przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Skaner A4 - 1 sztuka. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I postępowania: 

Skaner A4 - 1 sztuka, Do urządzenia naleŜy dołączyć przewód zasilający, przewód USB do 

podłączenia skanera do komputera o długości co najmniej 1,5m, płytę CD ze sterownikami, jeśli są 

wymagane, do systemów Windows 2000/XP/Vista/7, a takŜe instrukcję w języku polskim;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Skanery A4 - 4 sztuki. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skanery A4 - 4 sztuki; 

Do kaŜdego urządzenia naleŜy dołączyć przewód zasilający, przewód USB do podłączenia skanera 

do komputera o długości co najmniej 1,5m, płytę CD ze sterownikami, jeśli są wymagane, do 

systemów Windows 2000/XP/Vista/7, a takŜe instrukcję w języku polskim;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laserowa drukarka 

sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki; W zestawie muszą się znaleźć 

przewody zasilający i USB 2.0, płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do 

urządzenia. Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarkach, naleŜy dołączyć (łącznie) 8 

tonerów o wydajności co najmniej 10 tys. stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752);.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  



• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Laserowa drukarka sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laserowa drukarka 

sieciowa A4 monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 4 sztuki; W zestawie muszą się znaleźć 

przewody zasilający i USB 2.0, płyta ze sterownikami i dokumentacją w języku polskim do 

urządzenia. Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarkach, naleŜy dołączyć (łącznie) 8 

tonerów o wydajności co najmniej 20 tys. stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752);.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Laserowa drukarka sieciowa A3, monochromatyczna z zapasowymi tonerami. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laserowa drukarka 

sieciowa A3, monochromatyczna z zapasowymi tonerami: 1 sztuka; W zestawie muszą się znaleźć 

przewody zasilający i USB 2.0 o długości co najmniej 3 m kaŜdy oraz instrukcja obsługi w języku 

polskim. Poza tonerami startowymi znajdującymi się w drukarce, naleŜy dołączyć 3 tonery o 

wydajności co najmniej 30 tys. stron kaŜdy (zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752);.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.12.51.10-5.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Nośniki danych z kopertami. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nośniki danych z 

kopertami 1.1 Płyty DVD +R Double Layer - 50 sztuk - Pojemność pojedynczej płytki: 8,5 GB - 

Prędkość zapisu danych co najmniej 8x - Na etapie produkcji wymagane jest zastosowanie 

produkcji zwiększającej niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie światła, 

gwarantującej czas archiwizacji danych przez okres co najmniej 30 lat. Na potwierdzenie tego 

warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie producenta nośników i nazwę stosowanej 

przez niego technologii) 1.2 Płyty DVD +R - 100 sztuk - Pojemność pojedynczej płytki: 4,7 GB - 

Prędkość zapisu danych co najmniej 16x - Na etapie produkcji wymagane jest zastosowanie 

produkcji zwiększającej niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie światła, 



gwarantującej czas archiwizacji danych przez okres co najmniej 30 lat. Na potwierdzenie tego 

warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie producenta nośników i nazwę stosowanej 

przez niego technologii) 1.3 Koperty na płyty DVD białe, z okienkiem i klapką - 200 szt;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.44.00-2, 30.19.92.30-1.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PrzedłuŜenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint 

Antivirus NOD32 dla stacji roboczych i serwerów plików dla 180 uŜytkowników oraz konsolę 

administracyjną na okres 1 roku od terminu uzgodnionego z Zamawiającym nie wcześniej niŜ od dnia 

17.10.2013 r. ;. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PrzedłuŜenie licencji na 

oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus NOD32 dla stacji roboczych i serwerów 

plików dla 180 uŜytkowników oraz konsolę administracyjną na okres 1 roku od terminu 

uzgodnionego z Zamawiającym nie wcześniej niŜ od dnia 17.10.2013 r. ;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Podniesienie wersji (upgrade) aktualnie wykorzystywanego systemu 

operacyjnego Windows XP do wersji Windows 8. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podniesienie wersji 

(upgrade) aktualnie wykorzystywanego systemu operacyjnego Windows XP do wersji Windows 8, 

ilość: 35 licencji dla stacji roboczych.;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.62.00.00-0.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: TeamViewer Premium ver. 8 lub równowaŜny;. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TeamViewer Premium 

ver. 8 lub równowaŜny;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.51.40.00-4.  



• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PrzedłuŜenie umowy serwisowej na UTM. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PrzedłuŜenie umowy 

serwisowej na UTM 1. 1 Aktualizacja licencji dla klastra dwóch urządzeń FortiGate 200B (FortiCare 

8x5 Bundle Renewal) na okres 12 miesięcy od dnia 03.08.2013r obejmująca: Aktualizację 

oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, 

wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW; Usługi wsparcia 

telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy wraz z 

dostępem do stron producenta; Gwarancję do Urządzeń od dnia 03.08.2013 r. na okres minimum 

12 miesięcy 1. 2 Aktualizacja licencji dla urządzenia FortiAnalyzer 100C (8x5 Enhanced FortiCare) 

na okres 12 miesięcy od dnia 22.11.2013r. obejmująca: Aktualizację oprogramowania 

systemowego wraz z dostępem do stron producenta. Usługę wsparcia telefonicznego lub online 

świadczoną w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy; Gwarancję do urządzenia od dnia 

22.11.2013 r. na okres minimum 12 miesięcy;.  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.59.10.00-4.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Półka dyskowa do macierzy HP EVA 4400. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Półka dyskowa do 

macierzy HP EVA 4400; Obudowa dyskowa HP M6412A + redundantne zasilacze Hot-Plug [p/n 

AG638B]; 12 dysków o pojemności przynajmniej 300GB 15krpm interfejs FC; Wsparcie HP 3 years 

Support Plus 24 SVC [p/n HA106A3]; Wsparcie sprzętowe dla dysków z pkt. 2 [HA110A3 13H]; 

Wsparcie dla obudowy M6412-A z pkt. 1 [HA110A3 9DS]; Komplet przewodów światłowodowych 

potrzebnych do włączenia obudowy do istniejącego systemu; Instalacja i uruchomienie obudowy 

wraz z dyskami w ramach istniejącej macierzy w siedzibie zamawiającego wykonane przez 

pracownika Wykonawcy, posiadającego umiejętności i kwalifikacje w zakresie instalacji macierzy 

dyskowych..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  



• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: HP GbE2c LY 2/3 Ethernet Blade Switch [P/N 438030-B21] lub równowaŜny.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HP GbE2c LY 2/3 

Ethernet Blade Switch [P/N 438030-B21] lub równowaŜny - 2szt..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.  

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
05.06.2013 r. 
 
 
 
 
 
            Z up. Prezydenta Miasta Lublin 
         Zastępca Dyrektora 
       Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 
        mgr Monika Rynkar 


