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

tel. 81 4665200 
431213647 l 1 5 1 l 

Lublin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
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S E K C J A I : ZAMAWIAJĄCY 
Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43121364700000, ul. ul. 
Niecała 14 , 20080 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 665 200, e-mail 
przetarg@mup.lublin.pl, faks 814 665 201. 
Adres strony internetowej (url): www.mup.lublin.pl 
S E K C J A I I : ZMIANY W OGŁOSZENIU 
I I . l ) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: I I 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Część I zamówienia: . Moduł napędu LTO-6 do biblioteki HP 
StorageWorks MSL2024- lszt Nowy napęd będzie pracował równolegle z zamontowanym w 
bibliotece napędem LTO-6 i musi być z nim kompatybilny; ma posiadać złącze FibreChannel 
i być objęty 3 letnią gwarancją. W ramach dostawy Wykonawca zamontuje napęd w 
bibliotece taśmowej. Część 11 zamówienia: Akcesoria i części komputerowe 1. Zasilacze do 
komputerów Fujitsu Esprimo E7936 - 5 szt. 2. Pamięć R A M w modułach 2GB do Fujitsu 
Esprimo E7936 PC3 10600U współpracujące z oryginalnymi modułami 2GB 2Rx8 PC3-
10600U - 60 szt. 3. Pamięci R A M w modułach 2GB do Fujitsu Esprimo E5925 PC2-6400U 
współpracujące z oryginalnymi modułami 1GB 1RX8 PC2-64000U - 40 szt. 4. Kabel HDMI 
(19pin) - HDMI (19 pin), typ A, 7m, przynajmniej dla standardu HDMI w wersji 1.4-2 szt. 
Część 11 I zamówienia. Roczne wsparcie dla systemu Backup Exec Roczne wsparcie 
techniczne dla systemu Backup Exec 16 zapewniające dostęp do poprawek i uaktualnień oraz 
konsultacje telefoniczne przynajmniej w trybie 1 Oh x 5 dni w tygodniu, dla systemu 
BackupExec V-ray Ed. dla 6 procesorów oraz 1 agent dla serwera Windows. Serwisy 
powinny być aktywne od następnego dnia po dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od 
31.10.2017 r. Do dnia 30.10.2017 r posiadamy aktywne kontrakty zarejestrowane w systemie 
firmy Yeritas dla klienta o ID 7001169202. 
W ogłoszeniu powinno być: Część I zamówienia: . Moduł napędu LTO-6 do biblioteki HP 
StorageWorks MSL2024- lszt Nowy napęd będzie pracował równolegle z zamontowanym w 
bibliotece napędem LTO-6 i musi być z nim kompatybilny; ma posiadać złącze 
FibreChannel;urządzenie ma być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W ramach 
dostawy Wykonawca zamontuje napęd w bibliotece taśmowej. Część 11 zamówienia: 
Akcesoria i części komputerowe 1. Zasilacze do komputerów Fujitsu Esprimo E7936 - 5 szt. 
2. Pamięć R A M w modułach 2GB do Fujitsu Esprimo E7936 PC3 10600U współpracujące z 
oryginalnymi modułami 2GB 2Rx8 PC3- 10600U - 60 szt. 3. Pamięci R A M w modułach 
2GB do Fujitsu Esprimo E5925 PC2-6400U współpracujące z oryginalnymi modułami 1GB 
1RX8 PC2-64000U - 40 szt. 4. Kabel HDMI (19pin) - HDMI (19 pin), typ A, 7m, 
przynajmniej dla standardu HDMI w wersji 1.4-2 szt. Część 111 zamówienia. Roczne 
wsparcie dla systemu Backup Exec Roczne wsparcie techniczne dla systemu Backup Exec 16 
zapewniające dostęp do poprawek i uaktualnień oraz konsultacje telefoniczne przynajmniej w 
trybie 1 Oh x 5 dni w tygodniu, dla systemu BackupExec V-ray Ed. dla 6 procesorów oraz 1 
agent dla serwera Windows. Serwisy powinny być aktywne od następnego dnia po dniu 
podpisania umowy nie wcześniej niż od 31.10.2017 r. Do dnia 30.10.2017 r posiadamy 
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aktywne kontrakty zarejestrowane w systemie firmy Yeritas dla klienta o ID 7001169202. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-10-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2017-10-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE 
O F E R T CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Moduł napędu LTO-6 do biblioteki HP 
StorageWorks MSL2024- lszt. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I zamówienia: Moduł napędu 
LTO-6 do biblioteki HP StorageWorks MSL2024- lszt. Nowy napęd będzie pracował 
równolegle z zamontowanym w bibliotece napędem LTO-6 i musi być z nim kompatybilny; 
ma posiadać złącze FibreChannel; urządzenie ma być fabrycznie nowe i objęte gwarancją 
producenta. W ramach dostawy Wykonawca zamontuje napęd w bibliotece taśmowej. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233130-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez V A T : 0,0 Waluta: 4) 
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data 
rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 czas 
dostawy 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji - Część I zamówienia -
w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Zgodnie z pkt 20 A SIWZ w części I 
zamówienia termin realizacji zamówienia (czas dostawy) jest jednym z kryteriów oceny ofert 
1 Wykonawca deklarujący krótszy termin dostawy otrzyma dodatkowe punkty w tym 
kryterium. Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu dostawy. W przypadku 
zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy będzie podlegać 
odrzuceniu jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część nr: 
2 Nazwa: Akcesoria i części komputerowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, 
zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I I zamówienia: Akcesoria i części 
komputerowe 1. Zasilacze do komputerów Fujitsu Esprimo E7936 - 5 szt. 2. Pamięć R A M w 
modułach 2GB do Fujitsu Esprimo E7936 PC3 10600U współpracujące z oryginalnymi 
modułami 2GB 2Rx8 PC3- 10600U - 60 szt. 3. Pamięci R A M w modułach 2GB do Fujitsu 
Esprimo E5925 PC2-6400U współpracujące z oryginalnymi modułami 1GB 1RX8 PC2-
64000U - 40 szt. 4. Kabel HDMI (19pin) - HDMI (19 pin), typ A, 7m, przynajmniej dla 
standardu HDMI w wersji 1.4-2 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237000-9, 3) 
Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 



Wartość bez V A T : 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 
okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium 
Znaczenie cena 60,00 czas dostawy 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: TERMIN 
R E A L I Z A C J I - Część I I zamówienia - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Zgodnie 
z pkt 20 A SIWZ w części I I zamówienia termin realizacji zamówienia (czas dostawy) jest 
jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin dostawy otrzyma 
dodatkowe punkty w tym kryterium. Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu 
dostawy. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 30 dni oferta 
Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Część nr: 3 Nazwa: Roczne wsparcie dla systemu Backup Exec 1) 
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Część I I I zamówienia: Roczne wsparcie dla systemu Backup Exec Roczne 
wsparcie techniczne dla systemu Backup Exec 16 zapewniające dostęp do poprawek i 
uaktualnień oraz konsultacje telefoniczne przynajmniej w trybie 1 Oh x 5 dni w tygodniu, dla 
systemu BackupExec V-ray Ed. dla 6 procesorów oraz 1 agent dla serwera Windows. Serwisy 
powinny być aktywne od następnego dnia po dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od 
31.10.2017 r. Do dnia 30.10.2017 r posiadamy aktywne kontrakty zarejestrowane w systemie 
firmy Yeritas dla klienta o ID 7001169202. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 
72250000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): Wartość bez V A T : 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w 
miesiącach: okres w dniach: 365 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie cena 60,00 czas dostępności wsparcia w ciągu doby 40,00 6) 
INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: Część 111 zamówienia - od 
dnia następnego po dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od 31.10.2017 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 12.10.2017 r. 
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