
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100429 - 2013 data 05.06.2013 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 466 5200, fax. 

081466 5201. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.  

• W ogłoszeniu jest: 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;.  

• W ogłoszeniu powinno być: 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. Numery seryjne urządzeń są 

następujące: Fortigate 200B: FG200B3911600674, FG200B3911600442;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; 

Numer seryjny urządzenia jest następujący: FortiAnalyzer: FL100C3911000433;.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

• W ogłoszeniu jest: 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).  

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. 

Niecała 14, pokój nr 101 (kancelaria).  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013 r. 
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