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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113059 - 2016 data 30.06.2016 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 I I : ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I I . 1.4. 
• W ogłoszeniu jest: Część I zamówienia: Usługa Wsparcia serwisowego dla switchy 

CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 12 miesięcy począwszy od 15 lipca 2016 roku 
dla poniższych urządzeń: model -WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -
FOC1236V179; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny - FOC1236V18J; 
model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -FOC1236V168; model - WS-C2960G-
48TC-L, numer seryjny - FOC1335W1XP; model - WS-C2960S-48TS-L, numer 
seryjny - FOC1443X2AD; model - WS-C2960S-48TS-L, numer seryjny -
FOC1626W1KQ; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny - FOC1417Z0AE; 
model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny - FOC1229Y4WT; Część II zamówienia: 
Usługa wsparcia serwisowego i gwarancji na serwery typu BLADE, obudowę HP 
C7000 oraz switche SAN na okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższymi P-N, datą 
obowiązywania umowy oraz S-N urządzenia dla którego jest przeznaczona: a) 
UE723PE - 28.12.2016 - CN8947A0A8 b) UE723PE - 28.12.2016 - CN8947A09K c) 
UE492PE - 14.01.2017 - GB8950CE1N d) U0J46PE - 14.01.2017 - GB8950CE23 e) 
U0J46PE - 14.01.2017 - GB8950CE2B Część III zamówienia: Usługa wsparcia 
serwisowego na urządzenia UTM Aktualizacja licencji (FortiCare 8x5 Bundle 
Renewal) dla klastra 2 urządzeń FortiGate 200B o numerach seryjnych: 
FG200B3911600674 oraz FG200B3911600442 na okres 12 miesięcy od dnia 
03.08.2016 r. obejmująca: a) Aktualizację oprogramowania systemowego oraz 
oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania 
włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW. b) Usługi wsparcia 
telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta c) Gwarancję na urządzenia od 
dnia 03.08.2016 r. na okres minimum 12 miesięcy. Część IV zamówienia Akcesoria 
komputerowe Nagrywarka Blu-Ray oraz nośniki a) Wewnętrzna nagrywarka Blu-Ray 
5,25 wraz z licencją na oprogramowanie do nagrywania wymienionych poniżej 
formatów nośników -Obsługiwane nośniki: CD,CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-
RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R (SL-DL), BD-RE (SL-DL) -Bufor 
min. 2 MB -Szybkość zapisu-odczytu CD-R: min. 24x -Szybkość zapisu-odczytu 
DVD-R: min. 8x -Szybkość zapisu-odczytu BD-R: min. 6x -Czas dostępu dla CD: 
max. 200 ms -Czas dostępu dla DVD-R: max. 200 ms -Czas dostępu dla BD-R: max. 
300 ms -Interfejs SATA -Gwarancja min. 24 miesięcy b) Płyty Blu-Ray - 200 sztuk -
Pojemność pojedynczej płytki: 50 GB -Prędkość zapisu danych co najmniej 6x -Płyty 
z warstwą ochronną przed zanieczyszczeniami i zadrapaniami c) Płyty DVD +R - 100 
sztuk -Pojemność pojedynczej płytki: 4,7 GB -Prędkość zapisu danych co najmniej 
16x -Na etapie produkcji wymagane jest zastosowanie technologii zwiększającej 
niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie światła. Na 
potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie producenta 



nośników i nazwę stosowanej przez niego technologii d) 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 technologii 
zwiększającej niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie 
światła. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie 
producenta nośników i nazwę stosowanej przez niego technologii, e) Koperty na płyty 
DVD z okienkiem - 300 sztuk. 

• W ogłoszeniu powinno być: Część I zamówienia: Usługa Wsparcia serwisowego dla 
switchy CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 12 miesięcy począwszy od 12 
sierpnia 2016 roku dla poniższych urządzeń: model -WS-C2960G-48TC-L, numer 
seryjny - FOC1236V179; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -
FOC1236V18J; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -FOC1236V168; model 
- WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny - FOC1335W1XP; model - WS-C2960S-
48TS-L, numer seryjny - FOC1443X2AD; model - WS-C2960S-48TS-L, numer 
seryjny -FOC1626W1KQ; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny -
FOC1417Z0AE; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny - FOC1229Y4WT; Część 
II zamówienia: Usługa wsparcia serwisowego i gwarancji na serwery typu BLADE, 
obudowę HP C7000 oraz switche SAN na okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższymi P-
N , datą obowiązywania umowy oraz S-N urządzenia dla którego jest przeznaczona: a) 
U2KH6PE - 28.12.2016 - CN8947A0A8 b) U2KH6PE - 28.12.2016 - CN8947A09K 
c) U2WG9PE - 14.01.2017 - GB8950CE1N d) U2UH7PE - 14.01.2017 -
GB8950CE23 e) U2UH7PE - 14.01.2017 - GB8950CE2B Część III zamówienia: 
Usługa wsparcia serwisowego na urządzenia UTM Aktualizacja licencji (FortiCare 
8x5 Bundle Renewal) dla klastra 2 urządzeń FortiGate 200B o numerach seryjnych: 
FG200B3911600674 oraz FG200B3911600442 na okres 12 miesięcy od dnia 
03.08.2016 r. obejmująca: a) Aktualizację oprogramowania systemowego oraz 
oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania 
włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW. b) Usługi wsparcia 
telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta c) Gwarancję na urządzenia od 
dnia 03.08.2016 r. na okres minimum 12 miesięcy. Część IV zamówienia Akcesoria 
komputerowe Nagrywarka Blu-Ray oraz nośniki a) Wewnętrzna nagrywarka Blu-Ray 
5,25 wraz z licencją na oprogramowanie do nagrywania wymienionych poniżej 
formatów nośników -Obsługiwane nośniki: CD,CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-
RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R (SL-DL), BD-RE (SL-DL) -Bufor 
min. 2 MB -Szybkość zapisu-odczytu CD-R: min. 24x -Szybkość zapisu-odczytu 
DVD-R: min. 8x -Szybkość zapisu-odczytu BD-R: min. 6x -Czas dostępu dla CD: 
max. 200 ms -Czas dostępu dla DVD-R: max. 200 ms -Czas dostępu dla BD-R: max. 
300 ms -Interfejs SATA -Gwarancja min. 24 miesięcy b) Płyty Blu-Ray - 200 sztuk -
Pojemność pojedynczej płytki: 50 GB -Prędkość zapisu danych co najmniej 6x -Płyty 
z warstwą ochronną przed zanieczyszczeniami i zadrapaniami c) Płyty DVD +R - 100 
sztuk -Pojemność pojedynczej płytki: 4,7 GB -Prędkość zapisu danych co najmniej 
16x -Na etapie produkcji wymagane jest zastosowanie technologii zwiększającej 
niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie światła. Na 
potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie producenta 
nośników i nazwę stosowanej przez niego technologii d) 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 technologii 
zwiększającej niezawodność nagrywania i zapewniającej odporność na działanie 
światła. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie 



producenta nośników i nazwę stosowanej przez niego technologii, e) Koperty na płyty 
DVD z okienkiem - 300 sztuk. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącz... 
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wsparcie serwisowe dla switchy CISCO 
na poziomie 8x5xNBD na okres 12 miesięcy począwszy od 15 lipca 2016 roku. 1) 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa Wsparcia 
serwisowego dla switchy CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 12 miesięcy 
począwszy od 15 lipca 2016 roku dla poniższych urządzeń: model -WS-C2960G-
48TC-L, numer seryjny - FOC1236V179; model - WS-C2960G-48TC-L, numer 
seryjny - FOC1236V18J; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -
FOC1236V168; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny - FOC1335W1XP; 
model - WS-C2960S-48TS-L, numer seryjny - FOC1443X2AD; model - WS-C2960S-
48TS-L, numer seryjny -FOC1626W1KQ; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny 
- FOC1417Z0AE; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny - FOC1229Y4WT;. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2, 72.61.10.00-6. 3) Czas trwania 
lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne 
kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Dodatkowe wsparcie z 
montażem części - 10. 
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wsparcie serwisowe dla switchy 
CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 12 miesięcy począwszy od 12 sierpnia 2016 
roku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 
Wsparcia serwisowego dla switchy CISCO na poziomie 8x5xNBD na okres 12 
miesięcy począwszy od 12 sierpnia 2016 roku dla poniższych urządzeń: model -WS-
C2960G-48TC-L, numer seryjny - FOC1236V179; model - WS-C2960G-48TC-L, 
numer seryjny - FOC1236V18J; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny -
FOC1236V168; model - WS-C2960G-48TC-L, numer seryjny - FOC1335W1XP; 
model - WS-C2960S-48TS-L, numer seryjny - FOC1443X2AD; model - WS-C2960S-
48TS-L, numer seryjny -FOC1626W1KQ; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny 
- FOC1417Z0AE; model - WS-C3560G-48TS, numer seryjny - FOC1229Y4WT;. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2, 72.61.10.00-6. 3) Czas trwania 
lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne 
kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Dodatkowe wsparcie z 
montażem części - 10. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącz... 
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa wsparcia serwisowego i gwarancji 
na serwery typu BLADE, obudowę HP C7000 oraz switche SAN na okres 12 
miesięcy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 
wsparcia serwisowego i gwarancji na serwery typu BLADE, obudowę HP C7000 oraz 
switche SAN na okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższymi P-N, datą obowiązywania 
umowy oraz S-N urządzenia dla którego jest przeznaczona: a) UE723PE - 28.12.2016 
- CN8947A0A8 b) UE723PE - 28.12.2016 - CN8947A09K c) UE492PE - 14.01.2017 
- GB8950CE1N d) U0J46PE - 14.01.2017 - GB8950CE23 e) U0J46PE - 14.01.2017 -
GB8950CE2B. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2, 72.61.10.00-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: 
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin 
dostawy - 5. 
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa wsparcia serwisowego i 
gwarancji na serwery typu BLADE, obudowę HP C7000 oraz switche SAN na okres 



12 miesięcy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 
wsparcia serwisowego i gwarancji na serwery typu BLADE, obudowę HP C7000 oraz 
switche SAN na okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższymi P-N, datą obowiązywania 
umowy oraz S-N urządzenia dla którego jest przeznaczona: a) U2KH6PE - 28.12.2016 
- CN8947A0A8 b) U2KH6PE - 28.12.2016 - CN8947A09K c) U2WG9PE -
14.01.2017 - GB8950CE1N d) U2UH7PE - 14.01.2017 - GB8950CE23 e) U2UH7PE 
- 14.01.2017 - GB8950CE2B. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2, 
72.61.10.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria 
oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena -
95 2. Termin dostawy - 5. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w 
Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 101 (kancelaria). 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 13.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w 
Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 101 (kancelaria). 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2016 r. 


