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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 535918-N-2017 
Data: 21/06/2017 
SEKCJA 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 
SEKCJA I I : ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.9 
W ogłoszeniu jest: Część I zamówienia - od dnia następnego po dniu podpisania umowy nie 
wcześniej niż od dnia 15.07.2017 r. do 14.07.2018 r.; 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 
U0J46PE , w zakresie pozostałych Part Number w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy; Część III zamówienia - najpóźniej do dnia 2.08.2017 r.; Część IV, V, X, XI , XII 
zamówienia - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Część V I , VI I , VII I , IX 
zamówienia - maksymalny termin dostawy - 30 dni od dnia podpisania umowy. Zgodnie z 
pkt 20 B SIWZ w części VI , VI I , VI I I , IX 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. 
W ogłoszeniu powinno być: Część I zamówienia - od dnia następnego po dniu podpisania 
umowy nie wcześniej niż od dnia 15.07.2017 r. do 14.07.2018 r.; 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; Część III zamówienia - najpóźniej do dnia 2.08.2017 r.; Część IV, V, X, X I , XII 
zamówienia - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Część V I , VI I , VI I I , IX 
zamówienia - maksymalny termin dostawy - 30 dni od dnia podpisania umowy. Zgodnie z 
pkt 20 B SIWZ w części VI , VI I , VI I I , IX 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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.2.2 
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 czas reakcji serwisowej 40,00 czas 
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dostawy 40,00 szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF dla urządzenia typu I 
15,00 szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF dla urządzenia typu II 15,00 
okres gwarancji dla urządzenia typu I 5,00 okres gwarancji dla urządzenia typu II 5,00 wynik 
testów procesora 40,00 czas pracy lampy 40,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 cena 100,00 czas reakcji 
serwisowej 40,00 czas dostawy 40,00 szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF 
dla urządzenia typu I 15,00 szybkość skanowania dwustronnego mono A4 z ADF dla 
urządzenia typu II 15,00 okres gwarancji dla urządzenia typu I 5,00 okres gwarancji dla 
urządzenia typu II 5,00 wynik testów procesora 40,00 czas pracy lampy 40,00 wsparcie 
serwisowe oprogramowania 40,00 

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: 2017-06-29, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2017-07-06, godzina: 10:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 1 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: Część I zamówienia Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y CISCO 
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 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. Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service 
Contract Center do konta admin@mup Switche WS-C3560G-48TS posiadają Standard 
Image. 
W ogłoszeniu powinno być: Część I zamówienia Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y 
CISCO 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 WS-C2960S-48TS-L 
Numer seryjny FOC1443X2AD; Model WS-C2960S-48TS-L Numer seryjny 
FOC1648W0V4. Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service 
Contract Center do konta admin@mup Switche WS-C3560G-48TS posiadają Standard 
Image. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 2 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 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: a) 
U0J46PE - 04.07.2017 - CZJ024006W b) UE723PE - 28.12.2017 - CN8947A0A8 c) 





UE723PE - 28.12.2017 - CN8947A09K d) UE492PE - 14.01.2018 - GB8950CE1N e) 
U0J46PE - 14.01.2018 - GB8950CE23 f) U0J46PE - 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. 
W ogłoszeniu powinno być: Usługa wsparcia serwisowego dla urządzenia 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 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: a) 
U2UH7PE - 04.07.2017 - CZJ024006W b) U2KH6PE - 28.12.2017 - CN8947A0A8 c) 
U2KH6PE - 28.12.2017 - CN8947A09K d) U2WG9PE - 14.01.2018 - GB8950CE1N e) 
U2UH7PE - 14.01.2018 - GB8950CE23 1) 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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 4 
Punkt: 5 
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 czas reakcji 
serwisowej 40,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 5 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 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. 
W ogłoszeniu powinno być: 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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 6 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. Cisco Nexus 3064-32T lub 
równoważny (lszt), wraz z modułami SFP+ 10Gb/s - 4szt. oraz kablami światłowodowymi -
4szt. 
W ogłoszeniu powinno być: Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. Cisco Nexus 3064-
32T lub równoważny (lszt.), wraz z modułami SFP+ - 4szt. oraz kablami światłowodowymi -
4szt. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: załącznik 1 część 7 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 lub kompatybilny - 1 szt. Wraz z 





serwerem należy dostarczyć: - Zasilacz do obudowy HP C7000 o mocy 2400 Watt lub więcej 
kompatybilny z zasilaczami obecnie zainstalowanymi w systemie posiadającymi Spare Part 
Number 500242-001 - 2 szt. - Active Cool 200 Fan lub kompatybilny z wentylatorami 
obecnie zainstalowanymi w systemie (Spare Part Number 413996-001) - 2szt 
W ogłoszeniu powinno być: Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 lub kompatybilny - 1 szt. 
Wraz z serwerem należy dostarczyć: - Zasilacz do obudowy HP C7000 o mocy 2400 Watt lub 
więcej - 6 szt. - Active Cool 200 Fan lub kompatybilny z wentylatorami obecnie 
zainstalowanymi w systemie (Spare Part Number 413996-001) - 2szt. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Część I zamówienia Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y CISCO 
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 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. Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service 
Contract Center do konta admin@mup Switche WS-C3560G-48TS posiadają Standard 
Image. 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: a) 
U0J46PE - 04.07.2017 - CZJ024006W b) UE723PE - 28.12.2017 - CN8947A0A8 c) 
UE723PE - 28.12.2017 - CN8947A09K d) UE492PE - 14.01.2018 - GB8950CE1N e) 
U0J46PE - 14.01.2018 - GB8950CE23 f) U0J46PE - 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. 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 03.08.2017 r. obejmująca: 1) Aktualizację 
oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów 
antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron 
WWW. 2) Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni 
robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 3) Gwarancję na 
urządzenia od dnia 03.08.2017 r. na okres 12 miesięcy. Część IV zamówienia Licencja na 
oprogramowanie antywirusowe NOD32: Przedłużenie licencji na oprogramowanie 
antywirusowe ESET Endpoint Antywirus NOD32 dla stacji roboczych i serwerów plików dla 
200 użytkowników oraz konsolę administracyjną na okres 2 lat począwszy od dnia 
17.10.2017 r Część V zamówienia 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. Część VI zamówienia Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. Cisco Nexus 
3064-32T lub równoważny (lszt.), wraz z modułami SFP+ 10Gb/s - 4szt. oraz kablami 
światłowodowymi - 4szt. Część VII zamówienia Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 lub 





kompatybilny - 1 szt. Wraz z serwerem należy dostarczyć: • Zasilacz do obudowy HP C7000 
o mocy 2400 Watt lub więcej kompatybilny z zasilaczami obecnie zainstalowanymi w 
systemie posiadającymi Spare Part Number 500242-001 - 2 szt. • Active Cool 200 Fan lub 
kompatybilny z wentylatorami obecnie zainstalowanymi w systemie (Spare Part Number 
413996-001) - 2szt. Część VIII zamówienia Przełącznik Ethernet do obudowy HP Blade 
C7000 np. HPE 6125G/XG lub równoważny - 1 szt. Przełącznik ma posiadać 16 portów 
uplink (serwerowych) oraz co najmniej 8 portów downlink w tym przynajmniej 4 porty RJ45 
lGb/s oraz 4 porty 10Gb/s. W przypadku gdy porty 10G będą w technologii SFP+ należy 
dostarczyć 4 takie moduły do pracy Ethernet w technologii miedzianej skrętki ze złączem 
RJ45. Część IX zamówienia Część i akcesoria 1) Kabel przejściowy HDMI (męski) - DSUB 
(żeński) - 2 szt. 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. Nalepki powinny być dostarczone 
osobno (bez naklejania na taśmy) Część X zamówienia Skanery A. Skaner sieciowy typ 1-18 
szt. 1) Do każdego urządzenia należy dołączyć przewód zasilający, zasilacz (jeśli wymagany), 
przewód USB do podłączenia skanera do komputera o długości co najmniej l,5m oraz 
instrukcję w języku polskim B. Skaner sieciowy typ II - 2 szt. 1) Do każdego urządzenia 
należy dołączyć przewód zasilający, zasilacz (jeśli wymagany), przewód USB do podłączenia 
skanera do komputera o długości co najmniej l,5m oraz instrukcję w języku polskim Część 
XI zamówienia Komputer stacjonarny typu all-in-one wraz z systemem operacyjnym - 10 
sztuk Część XII zamówienia Projektor multimedialny - 1 sztuka 1) wraz z urządzeniem 
dostarczone muszą być w zestawie: pilot, laserowy wskaźnik ekranowy (może być 
zintegrowany z pilotem), kabel zasilający, osłona obiektywu, torba do przenoszenia, 
instrukcja obsługi w jęz. polskim, 
W ogłoszeniu powinno być: Część I zamówienia Usługa wsparcia serwisowego dla switch'y 
CISCO 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 WS-C2960S-48TS-L 
Numer seryjny FOC1443X2AD; Model WS-C2960S-48TS-L Numer seryjny 
FOC1648W0V4. Dostarczone kontrakty powinny być przypisane w systemie Cisco Service 
Contract Center do konta admin@mup Switche WS-C3560G-48TS posiadają Standard 
Image. Część II zamówienia Usługa wsparcia serwisowego dla urządzenia 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 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: a) 
U2UH7PE - 04.07.2017 - CZJ024006W b) U2KH6PE - 28.12.2017 - CN8947A0A8 c) 
U2KH6PE - 28.12.2017 - CN8947A09K d) U2WG9PE - 14.01.2018 - GB8950CE1N e) 
U2UH7PE - 14.01.2018 - GB8950CE23 0 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. 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 03.08.2017 r. obejmująca: 1) Aktualizację 
oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów 
antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron 
WWW. 2) Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone w trybie 8x5 tj. w dni 
robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta. 3) Gwarancję na 
urządzenia od dnia 03.08.2017 r. na okres 12 miesięcy. Część IV zamówienia Licencja na 
oprogramowanie antywirusowe NOD32: Przedłużenie licencji na oprogramowanie 
antywirusowe ESET Endpoint Antywirus NOD32 dla stacji roboczych i serwerów plików dla 





200 użytkowników oraz konsolę administracyjną na okres 2 lat począwszy od dnia 
17.10.2017 r Część V zamówienia 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. Część VI zamówienia Zarządzalny przełącznik sieci Ethernet np. Cisco 
Nexus 3064-32T lub równoważny (lszt.), wraz z modułami SFP+ - 4szt. oraz kablami 
światłowodowymi - 4szt. Część VII zamówienia Serwer dwuprocesorowy BL460c G9 lub 
kompatybilny - 1 szt. Wraz z serwerem należy dostarczyć: • Zasilacz do obudowy HP C7000 
o mocy 2400 Watt lub więcej - 6 szt. • Active Cool 200 Fan lub kompatybilny z 
wentylatorami obecnie zainstalowanymi w systemie (Spare Part Number 413996-001) - 2szt. 
Część VIII zamówienia Przełącznik Ethernet do obudowy HP Blade C7000 np. HPE 
6125G/XG lub równoważny - 1 szt. Przełącznik ma posiadać 16 portów uplink 
(serwerowych) oraz co najmniej 8 portów downlink w tym przynajmniej 4 porty RJ45 lGb/s 
oraz 4 porty 10Gb/s. W przypadku gdy porty 10G będą w technologii SFP+ należy dostarczyć 
4 takie moduły do pracy Ethernet w technologii miedzianej skrętki ze złączem RJ45. Część 
IX zamówienia Część i akcesoria 1) Kabel przejściowy HDMI (męski) - DSUB (żeński) - 2 
szt. 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. Nalepki powinny być dostarczone osobno (bez 
naklejania na taśmy) Część X zamówienia Skanery A. Skaner sieciowy typ 1-18 szt. 1) Do 
każdego urządzenia należy dołączyć przewód zasilający, zasilacz (jeśli wymagany), przewód 
USB do podłączenia skanera do komputera o długości co najmniej l,5m oraz instrukcję w 
języku polskim B. Skaner sieciowy typ II - 2 szt. 1) Do każdego urządzenia należy dołączyć 
przewód zasilający, zasilacz (jeśli wymagany), przewód USB do podłączenia skanera do 
komputera o długości co najmniej l,5m oraz instrukcję w języku polskim Część XI 
zamówienia Komputer stacjonarny typu all-in-one wraz z systemem operacyjnym - 10 sztuk 
Część XII zamówienia Projektor multimedialny - 1 sztuka 1) wraz z urządzeniem 
dostarczone muszą być w zestawie: pilot, laserowy wskaźnik ekranowy (może być 
zintegrowany z pilotem), kabel zasilający, osłona obiektywu, torba do przenoszenia, 
instrukcja obsługi w jęz. polskim, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV. 1.7 
W ogłoszeniu jest: Umowa ramowa będzie zawarta: 
W ogłoszeniu powinno być: Umowa ramowa będzie zawarta: Nie 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017 r. 
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