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 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907) zwanej dalej ustawą,  Zamawiający w ramach prowadzonego 
postępowania w celu udzielenia zamówienia na dostawę akcesoriów  informatycznych oraz  usługi 
konserwacji i wsparcia systemów, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi części I 
zamówienia – Wsparcie Basic dla programu VMware vSphere Essentials Plus, części II zamówienia 
- PrzedłuŜenie gwarancji i umowy serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę 
BLADE, macierz dyskową EVA4400 oraz switche SAN, przekazuje treść zadanych pytań, 
wyjaśnienia oraz dokonaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 

 
 
Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące części I zamówienia - Wsparcie Basic dla 

programu VMware vSphere Essentials Plus 
 
 Treść pytania nr 1  

 
„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 4.  Opis szczegółowy części przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający podaje następujący zapis: 
  
„ Część I zamówienia  
Wsparcie Basic dla programu VMware vSphere Essentials Plus na okres 2 lat w wymiarze 12 godz. x 
5 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach 7:00 – 19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie on-
line do zasobów baz wiedzy, z aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.” 
  
Informujemy, Ŝe do wyceny odnowienia potrzebny jest numer kontraktu na którym jest zapisana 
licencja. 
W związku z powyŜszym zwracamy się z prośbą o udostępnienie numeru kontraktu celem wyceny wyŜej 
wymienionego wsparcia.”  

 Treść pytania nr 2 
 
„ Zamawiający wymaga dostarczenia wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware.  
Aby moŜliwa była wycena tego wsparcia wymagany jest numer kontraktu VMware, którego ma 
dotyczyć odnowienie wsparcia.  
Czy Zamawiający moŜe podać numer kontraktu VMware?”  
 

ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCA PYTANIA NR 1 i 2  
 

Zamawiający wyjaśnia, iŜ posiadał kontrakt o numerze 41721060. 
 
 
Pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące części II  zamówienia - PrzedłuŜenie gwarancji  
i umowy serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę BLADE, macierz dyskową 
EVA4400 oraz switche SAN 
 

 Treść pytania nr 1 
 
 
„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 4.  Opis szczegółowy części przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający podaje następujący zapis: 
  



„ Część II zamówienia  
PrzedłuŜenie gwarancji i umowy serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę 
BLADE, macierz dyskową EVA4400 oraz switche SAN zgodnie z poniŜszymi P/N. Umowy serwisowe 
mają obowiązywać z zachowaniem ciągłości przez okres kolejnych 12 miesięcy od dat zakończenia 
umów dotychczasowych (daty końcowe dotychczasowych umów podano przy part numerach 
poszczególnych usług) bez ponoszenia kosztów  
związanych z serwisami zerowymi.  
1.  UE723PE - 28.12.2013  
2.  UE723PE - 28.12.2013  
3.  UE492PE - 14.01.2014  
4.  U0J46PE  - 14.01.2014  
5.  U0J46PE  - 14.01.2014  
6.  UQ350PE - 31.03.2014 
7.  UQ320PE - 31.03.2014.” 
  
Informujemy, Ŝe do wyceny odnowienia usług serwisowych potrzebne są numery seryjne urządzeń, 
które mają być objęte wsparciem serwisowym. 
W związku z powyŜszym zwracamy się z prośbą o udostępnienie numerów seryjnych urządzeń celem 
wyceny wyŜej wymienionego wsparcia.” 

 

w ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez  
 
 MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W ZAKRESIE  określenia przedmiotu zamówienia Część II  - PrzedłuŜenie gwarancji  
i umowy serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę BLADE, macierz dyskową 
EVA4400 oraz switche SAN. 
 

 
W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

 
„Część II postępowania  
PrzedłuŜenie gwarancji i umowy serwisowej na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę 
BLADE, macierz dyskową EVA4400 oraz switche SAN zgodnie z poniŜszymi P/N. Umowy 
serwisowe mają obowiązywać z zachowaniem ciągłości przez okres kolejnych 12 miesięcy od dat 
zakończenia umów dotychczasowych (daty końcowe dotychczasowych umów podano przy part 
numerach poszczególnych usług) bez ponoszenia kosztów związanych z serwisami zerowymi. 

1. UE723PE - 28.12.2013 
2. UE723PE - 28.12.2013 
3. UE492PE - 14.01.2014 
4. U0J46PE  - 14.01.2014 
5. U0J46PE  - 14.01.2014 
6. UQ350PE - 31.03.2014 
7. UQ320PE - 31.03.2014. 
 

Numery seryjne urządzeń: 

Nazwa Numer seryjny 

HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-
Class 

CN8947A0A8 

HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-
Class 

CN8947A09K 



Obudowa HP C7000 GB8950CE1N 

ProLiant BL460c G6 GB8950CE23 

ProLiant BL460c G6 GB8950CE2B 

HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA94402AP 

HP EVA4400 Dual Controller Array SGA93500F2 

 
Zmodyfikowany tekst zaznaczony jest pogrubieniem oraz kolorem niebieskim. 
 
 
 

 W związku z dokonaną Modyfikacj ą Treści SIWZ: 
 

Zamawiający na podstawie art. 12 a ust 2 ustawy przedłuŜa termin składania  ofert następująco: 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
Miejsce oraz termin składania ofert: 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 101 (kancelaria) 
• Do   09.09.2013 r. godz.:  10.00 
 

Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert: 
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301       
•  09.09.2013 r. godz. 10.30 

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

• Ofertę naleŜy składać w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z 
nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: 

 
Przetarg nieograniczony – Dostawa akcesoriów  informatycznych oraz  usługi konserwacji i 
wsparcia systemów część ................– NIE   OTWIERA Ć PRZED  09.09.2013 r.  przed godziną  
10.30” 
 

      
   Z up. Prezydenta Miasta Lublin 

Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Monika Rynkar 
 
 


