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MUP. PKJIL SG.37l - 85 /13 Lublin, dnia 26.11.2013 L

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający w ramach prowadzonego
postępowania w celu udzielenia zamówienia na dostawę oprogramowania i taśm magnetycznych dla
MUP w Lublinie

dokonuje MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE:

D punktu 4 SIWZ - "Opis szczegółowy poszczególnych części przedmiotu
zamówienia" Część IV zamówienia "Wsparcie dla switchy CISCO SmartNET na
poziomie 8x5xNBD na okres 1roku"

W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
l. W tabeli określającej modele i numery seryjne urządzeń skreśla się wiersz dotyczący switcha

odel: WS-C2960S-48TS-L Numer seryjny:
FOC1626WIK

2. dodaje się informację o terminie dotyczącym obowiązywania kontraktu dotyczącego switcha
o numerze seryjnym FOCI443X2AD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV otrzymuje brzmienie:

"Część IV zamówienia

Wsparcie dla switchy CISCO SmartNET na poziomie 8x5xNBD na okres 1 roku dla

poniższych urządzeń:

Model Numer seryjny

WS-C2960G-48TC- L FOC1236V179

WS-C2960G-48TC- L FOCl

WS-C2960G-48TC- L FOCl

WS-C2960S-48TS-L FOC1443X2AD

WS-C3560G-48TS FOC1417Z0AE

WS-C3560G-48TS FOC1229Y4WT

WS-C2960G-48TC- L FOC1335WIXP

"

W związku z dokonaną Modyfikacją Treści SIWZ:

Zamawiający na podstawie art. 12 a ust 2 ustawy przedłuża 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 29.11.2013 r. godz.: 10.00

Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert:
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301
• 29.11.2013 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 oprogramowania i taśm magnetycznych dla MUP
w Lublinie - NIE OTWIERAĆ PRZED 29.11.2013 r. przed godziną 10.30

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje
modyfikacji "Formularza Oferty" - załącznika nr 4 do SIWZ, poprzez dostosowanie ich do
dokonanej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie określenia
przedmiotu zamówienia Część IV - Wsparcie dla switchy CISCO SmartNET na poziomie
8xSxNBD na okres l roku.

Brzmienie aktualne (po modyfikacji) Formularza Oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszego
pisma

mgr Monika Runkar



Załącznik nr 4 do SIWZ
MUP.PK.IIL371-85/13

"Formularz Oferty po modyfikacji"

A. Dane dotyczące Wykonawcy:

1. Nazwa:

a) Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego*
pod NrKRS .

b) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej*
pod Nr .

* wypełnić właściwe

2. Adres:

a) Adres siedziby firmy:

b) Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres siedziby firmy jest inny niż zamieszczony
powyżej):

c) telefon faks .

e-mail. godziny pracy: .

3. W sprawie oferty kontaktować się z:

a) imię i nazwisko: .

b) numer telefonu: .

c) e-mail: .

4. NIP: REGON .
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B. Dane dotyczące oferty:

I.Przedmiot zamówienia i cena:

Część I postępowania -

Rozszerzenie posiadanych licencji na aktualizację oprogramowania antywirusowego ESET

Endpoint Antivirus "NOD32" dla 20 stacji roboczych na okres 1 roku.

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena części I zamówienia (wartość brutto) (w PLN): .

Część II postępowania -

Podniesienie wersji aktualnie wykorzystywanego systemu operacyjnego Windows XP Professional

do wersji Windows 8 Pro - 35 licencji dla stacji roboczych -licencja MOŁP.

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena części II zamówienia (wartość brutto) (w PLN): .

Część III postępowania -

Taśmy magnetyczne do streamera w technologii ŁT04 wielokrotnego zapisu, o minimalnej

pojemności po kompresji 1.6 TB - 20 sztuk.

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
................................................................................................ ~ .

Cena części III zamówienia (wartość brutto) (w PLN): .

Część IV postępowania
Wsparcie dla switchy CISCO SmartNET na poziomie 8x5xNBD na okres 1 roku dla poniższych

urządzeń:

Model Numer ,,"', IlIy

WS-C2960G-48TC-L FOC1236V 179

WS-C2960G-48TC-L FOC 1236V 18J

WS-C2960G-48TC-L FOC 1236V 168

WS-C2960S-48TS-L FOC1443X2AD
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WS-C3560G-48TS FOC1417Z0AE

WS-C3560G-48TS FOC 1229Y 4WT...._-_._. .......... _ .......... ............................... -

WS-C2960G-48TC-L FOC1335WIXP

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena części IV zamówienia (wartość brutto) (w PLN): .

I. Oświadczam, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.
3. Zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych

w projekcie umowy według załącznika do SIWZ.
4. Potwierdzam związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania

ofert.
5. W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ zaleca się aby Wykonawca wpisał w

ofercie "nie dotyczy". W przypadku braku wpisu "nie dotyczy" dla Zamawiającego oznaczać to będzie brak
podwykonawstwa.

Data .
Podpis( -y) osoby (osób) wykazanej( -ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadającej( -ych)pelnomocnictwo( -a).
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)
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