
Miejski Urząd Pracy w Lublinie 
u/.Niecafe 14,20-080 Lublin 

Lublin, dnia 28.06.2017 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w ramach prowadzonego 
postępowania w celu udzielenia zamówienia na Dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania, 
akcesoriów komputerowych oraz usług informatycznych, w związku 
z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekazuje treść wniesionych pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi oraz dokonaną modyfikacją 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Treść pytania nr 1 dotyczące części VI zamówienia - Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. 
Cisco Nexus 3064-32T lub równoważny (I szj, wraz z modułami SFP + 10 Gh/s - 4 szt. Oraz 
kablami światłowodowymi - 4 szt. 

„ W SOPZ Zamawiający wymaga dostarczenia: „ 4 porty SFP+ wraz z mdułami SFP+. Moduły 
powinny współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego modułami SFP-10GBase-SR". 
„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych modułów SFP+ celem uniknięcia problemów z 
serwisowaniem urządzenia i utratą gwarancji?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów SFP+ rekomendowanych do pracy w dostarczonym 
przełączniku, które w żaden sposób nie będą miały wpływu na jakość i czas trwania gwarancji całego 
urządzenia. 

• Treść pytania nr 2 dotyczącego części V zamówienia - Podniesienie wersji VMware ySphere 
z Essentials Plus do Standard oraz dostawa licencji dla dwóch kolejnych procesorów. 

„Proszę o wyjaśnienie zapisu w części 5 zamówienia, dotyczącej licencji VMware. Zamawiający 
w kryterium ceny pisze, iż kryterium jest cena oraz reakcja serwisowa. 
Czy reakcja serwisowa dotyczy zewnętrznego wsparcia wykonawcy w obsłudze środowiska 
wirtualnego, czy dotyczy wsparcia producenta, które można wykupić na 1 rok lub 3 lata w formie 
NBD" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z polityką producenta oprogramowania z nowo 
zakupionymi licencjami konieczne jest wykupienie wsparcia, które ma z góry ustaloną formę, tj. 5 dni 
roboczych w godzinach 9.00 do 17.00. 

W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez 

MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W SPOSÓB 

NASTĘPUJĄCY: 

Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 20 A SIWZ „Kryteria oceny ofert dotyczące Części I - V 
zamówienia", który otrzymuje brzmienie: 

„20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

Oferty spełniające warunki formalne określone w SWIZ nie podlegające odrzuceniu będą oceniane 
według następujących kryteriów, wag i sposobów punktowania: 



Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustaloną punktację do 100 pkt. 
(100%=100pkt.) 

A. Kryteria oceny ofert dotyczące Części I - III zamówienia 

a) Kryterium „cena": waga 60% 
b) Kryterium „czas reakcji serwisowej" : waga 40% 

a) Wartość punktowa kryterium „cena" (C): 

C = CJ C 0 x 100 pkt x 60 % 
gdzie: 

C n - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert 
C 0 - cena oferty ocenianej 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. 
b) Wartość punktowa kryterium „czas reakcji serwisowej" (R) 

Czas reakcji serwisowej w godzinach Liczba przyznanych punktów 
4 godziny 40 
6 godzin 1 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów 
W przypadku zaoferowania czasu reakcji w niepełnych godzinach zaliczane będą tylko pełne 
godziny. 
Ocena końcowa oferty to suma punktów otrzymanych w kryterium cena i w kryterium czas reakcji 
serwisowej dla oferowanego sprzętu: 

0 = C + R 
gdzie: 
O - ocena końcowa 
C - punkty w kryterium cena 
R - punkty w kryterium czas reakcji serwisowej 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

A l . Kryteria oceny ofert dotyczące Części IV zamówienia 

a) Kryterium „cena": waga 100% 

Wartość punktowa kryterium „cena" (C): 

C = C n / C 0 x 100 pkt x 100% 
gdzie: 

C n - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert 
C 0 - cena oferty ocenianej 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 100 punktów. 
Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę i 
uzyska najwyższą ilość punktów. 

A2. Kryteria oceny ofert dotyczące Części V zamówienia 

a) Kryterium „cena": waga 60% 



b) Kryterium „Wsparcie serwisowe oprogramowania"(WS): waga 40% 

a) Wartość punktowa kryterium „cena" (C): 

C = C n / C 0 x 100pktx 60% 
gdzie: 

C„ - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert 
C 0 - cena oferty ocenianej 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów. 
b) Wartość punktowa kryterium „wsparcie serwisowe oprogramowania" (WS) 

Wsparcie serwisowe oprogramowania w latach Liczba przyznanych punktów 
Trzyletnie 40 

Roczne 1 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów 
W przypadku zaoferowania wsparcia serwisowego w niepełnych latach zaliczane będą tylko pełne 
lata. 
Ocena końcowa oferty to suma punktów otrzymanych w kryterium cena i w kryterium czas reakcji 
serwisowej dla oferowanego sprzętu: 

O = C + WS gdzie: 
O - ocena końcowa 
C - punkty w kryterium cena 
WS - punkty w kryterium wsparcia serwisowego. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

• Treść pytania nr 3 dotyczącego części VI f zamówienia - Serwer dwuprocesorowy BL460c 

G9 lub kompatybilny 

„W SIWZ Załącznik punkt 4." Opis części zamówienia". Część VII ..Serwer dwuprocesorowy 
BL460c G9 lub kompatybilny". Zamawiający zdefiniował wymaganie: „dwa dwuportowe kontrolery 
sieciowe 100/1000/10000 Mb/s" Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji 
o obecnie używanych kartach sieciowych w pozostałych serwerach blade, w celu zapewnienie pełnej 
kompatybilności środowiska lub ewentualnie wskazanie rekomendowanych przez Zamawiającego kart 
spełniających w ocenie Zamawiającego wymogi wydajnej i stabilnej pracy całej infrastruktury." 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie korzysta z kart wbudowanych w serwery - Flex-10 
Embedded Ethernet oraz dodatkowych kart HP NC532m Dual Port Flex-10 lOGbE Multifunction 
BL-c Adapter. 

• Treść pytania nr 4 dotyczącego części l II zamówienia - Serwer dwuprocesorowy BL460c 

G9 lub kompatybilny 

„W SIWZ Załącznik punkt 4." Opis części zamówienia", Część VII „Serwer 
dwuprocesorowy BL460c G9 lub kompatybilny", Zamawiający zdefiniował wymaganie: 
„dwa dwuportowe kontrolery sieciowe 100/1000/10000 Mb/s" 



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wyjaśnienie, czy na pewno wymaga dwóch dwuportowych 
kart sieciowych, gdyż w połączeniu z wymogiem: 
„dwuportowy kontroler FibreChannel który będzie poprawnie współpracował ze switchem HP B-
series 8/12c SAN SwUch BladeSystem c-Class - P/N AJ820A", 
powoduje to sytuację, ze przepustowość serwera po stronie LAN jest dwukrotnie większa niż po 
stronie storage." 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza wymóg kreślony w opisie przedmiotu zamówienia. Jeden dwuportowy 
kontroler Ethernet jest wykorzystywany dla wydzielonej sieci z dyskami sieciowymi np. po protokole 
iSCSI. 

• Treść pytaniu nr 5 dotyczącego części I ' / / / zamówienia Przełącznik Ethernet do obudów \ 

HP Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny 

..W SIWZ Załącznik punkt 4." Opis części zamówienia", Część VI I I „Przełącznik Ethernet do 
obudowy HP Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny", Zamawiający zdefiniował 
wymaganie: 
„Urządzenie musi być objęte 3 letnią gwarancją producenta i w jej ramach urządzenie musi zostać 
zarejestrowane na Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Gwarancja minimum typu 24x5 NBD on-site na 
sprzęt oraz firmware." 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy na pewno chodzi o gwarancję na poziomie minimum 
24x5 NBD on-site, co nie jest standardowym poziomem gwarancji firmy HPE, czy może chodzi o 
24x7 jak np. w Części VII?". 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyjaśnia, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa 
o minimalnym poziomie gwarancji więc jak najbardziej tryb 24x7 spełnia wymagania. 

• Treść pytania nr 6 dotyczącego części l III zamówienia Przełącznik Ethernet do obudów \ 

HP Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny 

„W SIWZ Załącznik punkt 4." Opis części zamówienia", Część VIII „Przełącznik Ethernet do 
obudowy HP Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny", Zamawiający zdefiniował 
wymaganie: 
„W przypadku gdy porty WG będą w technologii SFP+ należy dostarczyć 4 takie moduły do pracy 
Ethernet w technologii miedzianej skrętki ze złączem R.J45." 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy chodzi o wkładki lGbps Ethernet Base-
T RJ45 czy lOGbps Ethernet Base-T RJ45? 
Otrzymaliśmy informację z firmy HPE, że wkładki lOGbps Ethernet Base-T RJ45 do wymaganego 
przełącznika są już niedostępne, co w połączeniu z wymogiem Zamawiającego: 
„Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt pochodził z 
autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski", 
powoduje, że realizacja Części VIII zgodnie z wymogami SIWZ jest niemożliwa." 



ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż ideą było przypięcie obudowy C7000 do sieci lOGb/s, dlatego nie 
dopuszcza się zamiennego dostarczenia modułów lGb/s. 

Treść pytania nr 7 dotyczącego części I zamówienia - Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y 
C I S C O 

„Zgodnie z informacją uzyskaną od dystrybutora większość produktów posiada status EOL i usługa 
wsparcia serwisowego dla: 
a) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1229Y4WT może obejmować do dnia 31.01.2018 
b) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1236V168 może obejmować do dnia 31.07.2017 
c) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1236V179 może obejmować do dnia 31.07.2017 
d) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1236VI8J może obejmować do dnia 31.07.2017 
e) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1335WlXP może obejmować do dnia 31.07.2017 
f) switcha CISCO o numerze seryjnym FOC1417Z0AE może obejmować do dnia 31.01.2018 
a nie do dnia 14.07.2018 roku jak wymaga Zamawiający. 

Dodatkowo uzyskaliśmy informację, że FOC1626W1 KQ został zwrócony i wymieniony w ramach 
RM A na FOC1648W0V4". 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdzamy, że urządzenie o numerze seryjnym FOC1626WlKQ zostało wymienione 
na urządzenie o numerze seryjnym FOC1648W0V4 co błędnie nie zostało uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

W ramach odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 SIWZ w 

części I zamówienia poprzez MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I otrzymuje brzmienie: 

Część I zamówienia 
Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y C I S C O na poziomie 8x5xNBD od następnego dnia po 
podpisaniu umowy nie wcześniej niż od 15.07.2017 r. do dnia 14.07.2018 r. dla poniższych urządzeń: 

model Numer seryjny 

WS-C2960S-48TS-L FOC1443X2AD 

WS-C2960S-48TS-L FOC1648W0Y4 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego pisma. 

Treść pytania nr 8 dotyczącego części IX zamówienia - Część i akcesoria 

„Prosimy o podanie dokładnego P/N UPS-a do którego Zamawiający chce dokupić zewnętrzny 
czujnik wilgotności". 



ODPOWIEDŹ 

Zamawiający planuje zamontować czujnik w urządzeniu APC Smart-UPS RT 5000 X L Model 
Number AP9619. 

Treść pytaniu nr 9 dotyczącego części X zamówienia - Skanery 

„ 10.B Skaner sieciowy typ 11-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera wyposażonego w zewnętrzne złącza: USB 2.0, 
Ethernet 10/100 T' 

ODPOWIEDŹ 

W ramach odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 SIWZ w 

części X zamówienia poprzez MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący pkt 4 części X - Skanery w zakresie Skanera sieciowego 
typ II - pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) Zewnętrzne złącza: USB 2.0, Ethernet 10/100," 
Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 

• Treść pytania nr 10 dotyczącego części I zamówienia - Podniesienie wersji VMware \ Splicie 
/ Essentials Plus do Standard oraz dostawa licencji dla dwóch kolejnych procesorów. 

„Czy zamawiający w części V postępowania MUP.PK.III.371.26.2017 wymaga aby data zakończenia 
wsparcia dla podniesionej wersji oprogramowania VMware była równa z datą wsparcia dla 
dodatkowych dwóch nowych licencji oprogramowania VMware? 
Zgodnie z licencjonowaniem producenta VMware do każdej nowo zakupionej licencji, wymagane jest 
zakupienie wsparcia producenta w zakresie co najmniej roku od momentu zakupu. 
W związku z tym data zakończenia wsparcia dla podniesionej wersji wypadałaby w dniu 30.09.2017, a 
dla dodatkowych dwóch nowych licencji rok od momentu zakupienia przez wykonawcę. 
Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca, wymaga wyrównania daty wsparcia dla podniesionych i 
nowych licencji do konkretnej daty zakończenia wsparcia, czy podana rozbieżność dat nie jest istotna 
dla zamawiającego." 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż data zakończenia wsparcia dla podniesionej wersji powinna być 
równa z datą wsparcia dla dwóch nowych licencji. 

• Treść pytania nr 1 I dotyczącego części \ II zamówienia Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 

lub kompatybilny 

„Zamawiający w części VII wymaga dostawy zasilaczy do obudowy HP C7000 kompatybilnych z 
obecnie zainstalowanymi zasilaczami. Zasilacze tego typu jakie Państwo posiadają są już 
nieprodukowane i tym samym dodatkowo należy wymienić wszystkie zainstalowane zasilacze na 
model aktualnie produkowany. W związku z tym ile zasilaczy jest zainstalowanych w obudowie HP 
C7000?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie posiada 4 zasilacze zainstalowane w obudowie. 



W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 

SIWZ w części VII zamówienia w zakresie dodatkowego wyposażenia serwera w zasilacz do 

obudowy HP C7000 poprzez MODYFIKACJĘ! SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

- pkt 4 SIWZ część VII zamówienia w zakresie dodatkowego wyposażenia serwera w zasilacz do 

obudowy HP C7000 otrzymuje brzmienie: 

..Wraz z serwerem należy dostarczyć: 

• Zasilacz do obudowy HP C7000 o mocy 2400 Watt lub więcej - 6 szt." 

Pozostałe zapisy przedmiotu zamówienia określone z pkt 4 część VI I zamówienia pozostają bez 
zmian. 

• Treść pytania nr 12 dotyczącego części I // zamówienia - Serwer dwuprocesorowy BL460c 

G9 lub kompatybilny 

..Zamawiający w części VII wymaga na całość sprzętu gwarancji producenta przez okres 36 miesięcy, 
24x7, on-site, 6 godzin dla naprawy w przypadku awarii systemu. Zasilacze i wentylatory 
przeznaczone do obudowy HP C7000 posiadają standardowo tylko 1 rok gwarancji producenta i nie 
ma możliwości jej przedłużenia, gdyż tego typu podzespoły przejmują gwarancję obudowy HP C7000. 
W związku z tym czy okres gwarancji obudowy HP C7000, którą posiada Zamawiający obejmie 36 
miesięczną gwarancją zasilacze i wentylatory na wymaganym poziomie serwisu producenta? A jeśli 
nie to czy Zamawiający może podać numer seryjny obudowy HP C7000 w której będą zainstalowane 
zasilacze i wentylatory, aby wycenić do niej gwarancję producenta?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż okres gwarancji wskazany w opisie przedmiotu zamówienia 
dotyczy Serwera. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wentylator i zasilacz, będące wyposażeniem 
dodatkowym do serwera zostaną zamontowane w obudowie o numerze seryjnym GB8950CE1N. 

Treść pytania nr /.? dotyczącego części VIII zamówienia - Przełącznik Ethernet do obudowy IIP 

Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny 

„Zamawiający w części VIII wymaga na 36 miesięcznej gwarancji typu 24x5 NBD on-site. 
Przełącznik Ethernet przeznaczone do obudowy HP C7000 posiada standardowo tylko 1 rok gwarancji 
producenta i nie ma możliwości jej przedłużenia, gdyż tego typu podzespół przejmuje gwarancję 
obudowy HP C7000. W związku z tym czy okres gwarancji obudowy HP C7000, którą posiada 
Zamawiający obejmie 36 miesięczną gwarancją przełącznik Ethernet na wymaganym poziomie 
serwisu producenta? A jeśli nie to czy Zamawiający może podać numer seryjny obudowy HP C7000 
w której będzie zainstalowany przełącznik, aby wycenić do niej gwarancję producenta?" 

ODPOWIEDŹ 

W ramach odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 

SIWZ w części VI I I zamówienia w zakresie gwarancji poprzez MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 



- pkt 4 SIWZ część VI I I zamówienia w zakresie gwarancji na urządzenie_otrzymuje brzmienie: 

„Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta i w jej ramach urządzenie musi zostać 

zarejestrowane na Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Gwarancja minimum typu 24x5 NBD on-site na 

sprzęt oraz firmware. Numer seryjny obudowy w której będzie zainstalowany zasilacz to GB 

8950CE1N" 

• Treść pytaniu nr 14 dotyczącego części Xl zamówieniu - Komputer stacjonarny typu all-in-

one -10 sztuk 

„Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?'* 

ODPOWIEDŹ 

W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 4 

SIWZ w części X I zamówienia poprzez MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

- pkt 4 SIWZ część XI zamówienia dodaje się punkt 17 w brzmieniu: 

„17. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu." 

• Treść pytania nr 15 dotyczącego części XI zamówienia - Komputer stacjonarny typu all-in-

one -10 sztuk 

„Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga by oprogramowanie było preinstalowane. 
W przypadku, gdy oprogramowanie nie jest preinstalowane należy dostarczyć odpowiednie nośniki. 

• Treść pytania nr 16 dotyczącego części Xl zamówienia - Komputer stacjonarny typu all-in-

one -10 sztuk 

„Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?" 



ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż oprogramowanie ma musi być dostarczone wraz z certyfikatami 

autentyczności. 

• Treść pytaniu nr 17 i 18 dotyczącego części XI zamówienia - Komputer stacjonarny typu 

all-in-one — 10 sztuk 

„4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej 
legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?"; 

„5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż w chwili obecnej nie jest w stanie określić kiedy zastosuje procedurę 
sprawdzania legalności oprogramowania i w jaki sposób będzie ona przebiegała. Niniejsze nie stanowi 
przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne, które kończy się w momencie wyboru oferty 
najkorzystniejszej. Jednocześnie informuje, że obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają 
sprzedaży nielegalnego oprogramowania bez noszenia znamion przestępstwa. 
Zamawiający informuje, że procedura odbioru została określona w umowie stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Jednocześnie informuje, że procedury odbioru określone w umowie nie są nierozłącznie 
związane ze sprawdzeniem legalności oprogramowania, które może być zakwestionowane przez 
Zamawiającego w każdym czasie po jego stwierdzeniu. 
Zamawiający informuje, że uruchomi wszelkie procedury zmierzające do wyjaśnienia 
i poniesienia konsekwencji prawnych jeśli stwierdzi, że w związku z prowadzonym postępowaniem 
doszło do naruszenia prawa, a tym samy niespełnienia warunków dostawy. 

• Treść pytania nr 19 dotyczącego części X zamówienia - Skanery 

..Skaner sieciowy typ I 
Co Zamawiający rozumie przez „skanowanie do e-mail" ? Czy skaner ma współpracować 
bezpośrednio z serwerem e-mail czy wystarczające jest skanowanie do załącznika email ?" 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest skanowanie do załącznika e-mail. 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający w ramach prowadzonego 
postępowania w celu udzielenia zamówienia na Dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania, 
akcesoriów komputerowych oraz usług informatycznych, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: 

MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia w zakresie części I I otrzymuje brzmienie: 

„Część II zamówienia 



Usługa wsparcia serwisowego dla urządzenia o Part Number usługi U0J46PE od dnia następnego po 

dniu podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 04.07.2017 r. na okres do dnia 03.07.2018 r. oraz 

dla pozostałych urządzeń na okres 12 miesięcy na serwery typu BLADE, półkę BLADE oraz switche 

SAN zgodnie z poniższymi P/N, datą obowiązywania umowy oraz S/N urządzenia dla którego jest 

przeznaczona: 

Part Number usługi Data od której powinna 
obowiązywać umowa 

Numer seryjny urządzenia dla 
którego wykupywana jest 
usługa 

U2UH7PE 04.07.2017 CZJ024006W 
U2KH6PE 28.12.2017 CN8947A0A8 
U2KH6PE 28.12.2017 CN8947A09K 
U2WG9PE 14.01.2018 GB8950CE1N 
U2UH7PE 14.01.2018 GB8950CE23 
U2UH7PE 14.01.2018 GB8950CE2B 

Podane daty są datami od kiedy ma obowiązywać umowa serwisowa i jej przedłużenie musi 
nastąpić bez ponoszenia kosztów płatnych serwisów zerowych." 

2) Szczegółowy opis przedmiotu /mówienia w zakresie części V otrzymuje brzmienie: 

„Podniesienie wersji VMware vSphere z Essentials Plus do Standard oraz dostawa licencji dla 
dwóch kolejnych procesorów. 

Zamawiający posiada licencję dla sześciu procesorów wynikającą z wersji Essentials produktu. 
Docelowo licencji powinno być 8. Zamawiający posiada aktywny kontrakt dla wersji Essentials 
Plus o numerze 41721060. Rozszerzenie wersji oprogramowania i dodatkowe licencje dotyczą 
wersji 5.5.oprogramowania." 

Zmodyfikowany tekst został pogrubiony i zaznaczony kolorem niebieskim. 

3) Punki 4 szczegółowego opisu przedmiotu zmówienia w zakresie części VI otrzymuje 

brzmienie: 

„4) 4 porty SFP+ wraz z modułami SFP+ Moduły powinny współpracować z posiadanymi przez 
zamawiającego modułami SFP-10GBase-SR. Należy również dostarczyć cztery kable światłowodowe 
do połączenia modułów o dł. min. 5 m. Nie wymagamy funkcjonalności FCoE dla dostarczonych 
modułów SFP+" 

Pozostałe zapisy przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 

I) Punkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zmówienia w zakresie części V I I I (obsługiwana 

liczba VLAN) otrzymuje brzmienie: 

„1) Obsługa przynajmniej 4094 VLANow" 



Jednocześnie do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części VIII dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

..Urządzenia o numerach seryjnych CN8947A09K oraz CN8947A0A8 mają Part Number AJ820A 
oraz Spare Number 489864-001" 

5) Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części II zamówienia 
otrzymuje brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia: 

Część II zamówienia - od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 
04.07.2017 r. na okres do dnia 03.07.2018 r. w zakresie usługi wsparcia serwisowego dotyczącego 
Part Nimber U2UH7PE , w zakresie pozostałych Part Number w terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy;'* 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji 
„Formularza oferty" - poprzez dostosowanie go do dokonanej modyfikacji treści SIWZ w zakresie 
określenia przedmiotu zamówienia. 

Pozostałe sformułowania SIWZ pozostają bez zmian. 

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

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14 , pokój nr 101 (kancelaria) 
• Do 06.07.2017r. godz. 10.00 

Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert: 
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14 , pokój nr 301 
• 06.07.2017r. 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 sprzętu i oprogramowania komputerowego część 
- NIE OTWIERAĆ PRZED 06.07.2017 r. przed godziną 10.30. 

L u p . P r e z y d e n t a M i a s t a L u b l i n 





MUP.PK.III.371.26.2017 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Formularz Oferty po modyfikacji 

A. Dane dotyczące wykonawcy: 
1. Nazwa: 

a) Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod Nr KRS 

b) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: 

c) Wykonawca jest mikro, małym, średnim lub innym przedsiębiorstwem (należy podać właściwie dla 
Wykonawcy ) 

a) Adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności 
gospodarczej: 

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

2. Adres: 

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: 
1 .Przedmiot zamówienia i cena: 

Część I zamówienia 

Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y C I S C O na poziomie 8x5xNBD od następnego 
dnia po podpisaniu umowy nie wcześniej niż od 15.07.2017 r. do dnia 14.07.2018 r. dla 
poniższych urządzeń: 

Model Numer seryjny 

WS-C2960S-48TS-L FOC1443X2AD 

WS-C2960S-48TS-L FOC1648W0V4 

Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service Contract Center do 
konta admin@mup 

Switche WS-C3560G-48TS posiadają Standard Image. 

Czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach 

Czas reakcji 
serwisowej w 

godzinach 

Oferowany czas reakcji* (należy wypełnić właściwe pole) 

4 godziny 

6 godzin 

W przypadku niewypełnienia powyższej tabeli Zamawiający przyjmie do oceny oferty czas reakcji w 

wymiarze 6 godzin. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom 

Cena części I zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 
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Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część II zamówienia 

Usługa wsparcia serwisowego dla urzgdzenia o Part Number usługi U2UH7PE od dnia 

następnego po dniu podpisania umowy , nie wcześniej niż od dnia 04.07.2017 r. na okres do 

dnia 03.07.2018 r. oraz dla pozostałych urzqdzeń n a okres 12 miesięcy n a serwery t y p u BLADE, 

półkę BLADE oraz swi tche SAN zgodn ie z poniższymi P/N, d a t q obowiązywania u m o w y oraz 

S/N urzgdzenia d l a którego jest przeznaczona: 

Part Number usługi D a t a o d której p o w i n n a 
obowiązywać u m o w a 

Numer seryjny urzgdzenia 
d la którego w y k u p y w a n a 
jest usługa 

U2UH7PE 04.07.2017 CZJ024006W 

U2KH6PE 28.12.2017 CN8947A0A8 

U2KH6PE 28.12.2017 CN8947A09K 

U2WG9PE 14.01.2018 GB8950CE1N 

U2UH7PE 14.01.2018 GB8950CE23 

U2UH7PE 14.01.2018 GB8950CE2B 

P o d a n e d a t y sg d a t a m i o d k iedy m a obowigzywać u m o w a serwisowa i jej 
przedłużenie musi nastgpić bez ponoszenia kosztów płatnych serwisów ze rowych. 
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Czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach 

Czas reakcji 
serwisowej w 

godzinach 

Oferowany czas reakcji* (należy wypełnić właściwe pole) 

4 godziny 

6 godzin 

W przypadku niewypełnienia powyższej tabeli Zamawiający przyjmie do oceny oferty czas reakcji w 

wymiarze 6 godzin. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

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

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część III zamówienia 

Usługa wsparcia serwisowego na urządzenia UTM 

Aktual izacja l icencj i (FortiCare 8x5 Bundle Renewal) d la klastra 2 urządzeń Fort iGate 200B 
o n u m e r a c h seryjnych: FG200B3911600674 oraz FG200B3911600442 n a okres 12 miesięcy 
o d dn ia 03.08.2017 r. obejmująca: 

1) Aktualizację o p r o g r a m o w a n i a sys temowego oraz o p r o g r a m o w a n i a i sygnatur 
d l a modułów antyw i rusowego, wyk rywan ia i b l o k o w a n i a włamań (IPS), 
a n t y s p a m o w e g o , fi ltracji stron WWW. 

2) Usługi wsparc ia te le fon icznego lub onl ine świadczone w trybie 8x5 tj. w dn i 
r o b o c z e w g o d z i n a c h p r a c y Urzędu wraz z dostępem d o stron p r o d u c e n t a . 

3) Gwarancję n a urządzenia o d dn ia 03.08.2017 r. n a okres 12 miesięcy. 
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Czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach 

Czas reakcji 
serwisowej w 

godzinach 

Oferowany czas reakcji* (należy wypełnić właściwe pole) 

4 godziny 

6 godzin 

W przypadku niewypełnienia powyższej tabeli Zamawiający przyjmie do oceny oferty czas reakcji w 

wymiarze 6 godzin. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

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

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część IV zamówienia 

L icencja na oprogramowanie antywirusowe NOD32: 

Przedłużenie l icencj i n a o p r o g r a m o w a n i e antywi rusowe ESET Endpoint Antywirus NOD32 d la 
stacji r o b o c z y c h i serwerów plików d l a 200 użytkowników oraz konsolę administracyjną na 
okres 2 lat począwszy od dnia 17.10.2017 r 
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Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

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

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część V zamówienia 

Podniesienie wersji VMware vSphere z Essentials Plus do Standard oraz dostawa licencji 
dla dwóch kolejnych procesorów. 

Producent i wersja oprogramowania 

Wsparcie serwisowe oprogramowania w latach 

Wsparcie serwisowe oprogramowania w 
latach 

Oferowane wsparcie serwisowe 
oprogramowania w latach 

Trzyletnie 

Roczne 

W przypadku niewypełnienia powyższej tabeli Zamawiający przyjmie do oceny oferty wsparcie 

serwisowe w wymiarze jednego roku. 

W przypadku zaoferowania wsparcia serwisowego w niepełnych latach zaliczane będą tylko 

pełne lata. 
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Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części V zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część VI zamówienia 

Zarządzałny przełącznik sieci Ethernet np. C isco Nexus 3064-32T lub równoważny (1 szt.) wraz 

z modułami SFP+ - 4szt. oraz k a b l a m i światłowodowymi - 4szt. 

Model oferowanego sprzętu 

Producent oferowanego sprzętu 

Termin dostawy zamówienia (ilość dni od dnia podpisania umowy w pełnych dniach) 

Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia. 

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części VI zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 
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Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część VII zamówienia 

Serwer dwu procesorowy BL460c G9 lub kompatybilny 

• Zasilacz d o o b u d o w y HP C7000 o m o c y 2400 Wat t lub więcej - 6 szt. 
• Act ive C o o l 200 Fan lub kompatyb i lny z w e n t y l a t o r a m i o b e c n i e za insta lowanymi w 

systemie (Spare Part Number 413996-001) - 2szt. 

MODEL oferowanego serwera: 

Producent oferowanego serwera: 

MODEL oferowanego zasilacza: 

Producent oferowanego zasilacza: 

Termin dostawy zamówienia (ilość dni od dnia podpisania umowy w pełnych dniach) 

Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia. 

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części VII zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 
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Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część VIII zamówienia 

Przełącznik Ethernet do obudowy HP Blade C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny 

Model oferowanego sprzętu 

Producent oferowanego sprzętu 

Termin dostawy zamówienia (ilość dni od dnia podpisania umowy w pełnych dniach) 

Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia. 

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części VIII zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część IX zamówienia 

Części i akcesor ia 

1) Kabel przejściowy HDMI (męski) - DSUB (żeński) - 2 szt. 
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2) Zewnętrzny czujnik wilgotności dla UPS'a APC Smart-UPS RT 5000 XL - 1 szt. 
3) Klawiatury USB (układ amerykański) - lOszt. 
4) Myszy USB-lOszt. 
5) Taśmy LTO-6 wraz z naklejkami z kodami kreskowymi- 30szt. 

Termin dostawy zamówienia (ilość dni od dnia podpisania umowy w pełnych dniach)... 

Dnia podpisania umowy nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia. 

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części IX zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część X zamówienia 

A. Skaner sieciowy typ 1-18 szt. 

Do każdego urządzenia - przewód zasilający, zasilacz (jeśli wymagany), przewód USB do podłączenia 
skanera do komputera o długości co najmniej l,5m oraz instrukcję w języku polskim 

MODEL oferowanego skanera: 

Producent oferowanego skanera: 

Szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF dla urządzenia I typu str./min 

Okres gwarancji w miesiącach dla urządzenia I typu 

10 



B. Skaner sieciowy typ II -2 szt. 
Do każdego urządzenia - przewód zasilający, zasilacz (jeśli w y m a g a n y ) , przewód USB d o 
podłączenia skanera d o k o m p u t e r a o długości c o najmnie j l ,5m oraz instrukcję w 
języku polskim 

MODEL oferowanego skanera: 

Producent oferowanego skanera: 

Szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF dla urządzenia II typu str./min 

Okres gwarancji w miesiącach dla urządzenia II typu 

C. Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

D. Cena części X zamówienia (wartość brutto) (w PLN) 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część XI zamówienia 

Komputer stacjonarny typu AIO - 10 szt 

Model i producent oferowanego sprzętu 

Model i producent oferowanego procesora: 

> Wynik testów procesora PassMark wg. danych na dzień ogłoszenia postępowania: 
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Oferowany System operacyjny: 

Producent oferowanego systemu 

Nazwa i wersja oferowanego systemu 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części XI zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

Część XII zamówienia 

Projektor multimedialny - 1 sztuka 

Wraz z urządzeniem w zestawie: pilot, laserowy wskaźnik ekranowy (może być 
zintegrowany z pilotem), kabel zasilający, osłona obiektywu, torba do przenoszenia, 
instrukcja obsługi w jęz. polskim, 

Model i producent oferowanego towaru 

Czas pracy lampy (liczba godzin): 

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części XII zamówienia (wartość brutto) (w PLN): 
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Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wypełnić 
poniższe dane: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (nazwa, rodzaj 
towaru) 
Wartość netto (bez kwoty podatku) niniejszego towaru wynosi: PLN. 

W przypadku niewypełnienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oznacza to, iż wybór oferty nie 
powoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej. 

1. 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)pełnomocnictwo(-a). 
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem) 
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