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

tel. 814665200 
431213647 (151] 

MUP. PK.III.371.14. SG .2018. Lublin, dnia 21.06.2018 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U . z 2017 r., poz. 1579 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 

M O D Y F I K A C J Ę załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W Z A K R E S I E : 

1) Części VI zamówienia - Wsparcie serwisowe dla urządzeń HP wymienionych w tabeli 

poniżej na okres 12 miesięcy 

M O D Y F I K A C J I D O K O N U J E M Y W N A S T Ę P U J Ą C Y S P O S Ó B : 
W formularzu Oferty część V I zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie serwisowe dla urządzeń HP wymienionych w tabeli poniżej na okres 12 miesięcy 

Part Number usługi 
Data od której powinna 

obowiązywać umowa 

Numer seryjny urządzenia dla 

którego wykupywana jest 

usługa 

U2KH6PE 28.12.2018 CN8947A0A8 

U2KH6PE 28.12.2018 CN8947A09K 

U2WG9PE 14.01.2019 GB8950CE1N 

U2UH7PE 14.01.2019 GB8950CE23 

U2UH7PE 14.01.2019 GB8950CE2B 

Podane daty są datami od kiedy ma obowiązywać umowa serwisowa i jej przedłużenie musi 

nastąpić bez ponoszenia kosztów płatnych serwisów zerowych. 

Part Number usługi Numer seryjny urządzenia dla którego wykupywana jest usługa 

U3BF0PE DEC237034Y 



4- W związku z dokonaną modyfikacją treści S I W Z : 

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 26.06.2018 r. godz.: 10.00 

Miejsce oraz termin publicznego otwarcia ofert: 
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301 
• 26.06.2018 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 sprzętu i oprogramowania komputerowego część 
- N I E O T W I E R A Ć P R Z E D 26.06.2018 r. przed godziną 10.30 

Z up. Prezydenta fcHTStta Lublir, 
D Y k Ł f T U/K / 

Miejskiego Urfęlfi Prac/w Lułffinie 

mgr Katttr 



MUP.PK.III.371.14.2018 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

F O R M U L A R Z O F E R T Y PO M O D Y F I K A C J I 
A. Dane dotyczące wykonawcy: 

1. Nazwa: 

a) Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod Nr K R S 

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: R E G O N 
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B. Dane dotyczące oferty: 
1 .Przedmiot zamówienia i cena: 

Część I zamówienia 

Skanery sieciowe - 4 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: 

Czas obowiązywania gwarancji w pełnych miesiącach 

Dopuszczalne dzienne obciążenie 

Informacje zawarte w formularzu oferty muszą być zgodne z danymi technicznymi podanymi 
przez producenta sprzętu w dokumentacji technicznej dotyczącej oferowanego sprzętu 

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): 

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: P L N . 

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

Skaner - 1 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: 

Czas obowiązywania gwarancji w pełnych miesiącach 

Dopuszczalne dzienne obciążenie 

Informacje zawarte w formularzu oferty muszą być zgodne z danymi technicznymi podanymi 
przez producenta sprzętu w dokumentacji technicznej dotyczącą oferowanego sprzętu 

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

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części I I 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: P L N . 

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

Część I I I zamówienia 

Akcesoria komputerowe 

1. Klawiatura USB w układzie Q W E R T Y z etykietami klawiszy w standardzie polskim-
programisty, tradycyjna, posiadająca kabel min l,8m, zbudowana na bazie klawiszy 
membranowych, 12 klawiszy funkcyjnych - 10 szt. 

2. Mysz komputerowa USB z dwoma klawiszami + rolka przewijania, posiadająca kabel 
min. 1,8 m - 10 szt. 
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3. Czytnik inteligentnych kart stykowych w formacie ID-1 (zgodnie z normą ISO/IEC 7810), 
wolnostojący, podłączany do komputera poprzez port USB; obsługujący protokoły kart T=0, 
T=l oraz standardy ISO/IEC 7816, CCID, Microsoft WHQL - 10 szt. 

Czas 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, j aka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części I I I 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: P L N . 

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

Część I V zamówienia 

Zakup dodatkowych licencji dla programu BackupExec oraz wsparcie serwisowe dla istniejącej 

instalacji 

Dostarczenie licencji dla dwóch dodatkowych procesorów w posiadanej instalacji systemu 

BackupExec V-ray Edition. (ID klienta 7001169202) 

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 dnia następnego po dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od 31.10.2018 r. Do dnia 

30.10.2018 r posiadamy aktywne kontrakty zarejestrowane w systemie firmy Veritas dla klienta o ID 

7001169202 
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Termin płatności faktury nie dłużej niż 30 dni. 

W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Termin płatności faktury (ilość pełnych dni) 

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: P L N . 

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 

Wsparcie serwisowe 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 02.08.2018 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 02.08.2018 r. na okres 12 miesięcy. 

Termin płatności faktury nie dłużej niż 30 dni. 
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W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Termin płatności faktury (ilość pełnych dni) 

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: P L N . 

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 I zamówienia 

Wsparcie serwisowe dla urządzeń HP wymienionych w tabeli poniżej na okres 12 miesięcy 

Part Number usługi 
Data od której powinna 

obowiązywać umowa 

Numer seryjny urządzenia dla 

którego wykupywana jest 

usługa 

U2KH6PE 28.12.2018 CN8947A0A8 

U2KH6PE 28.12.2018 CN8947A09K 

U2WG9PE 14.01.2019 GB8950CE1N 

U2UH7PE 14.01.2019 GB8950CE23 

U2UH7PE 14.01.2019 GB8950CE2B 

Podane daty są datami od kiedy ma obowiązywać umowa serwisowa i jej przedłużenie musi 

nastąpić bez ponoszenia kosztów płatnych serwisów zerowych. 

Part Number usługi Numer seryjny urządzenia dla którego wykupywana jest usługa 

U3BF0PE DEC237034V 
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Termin płatności faktury nie dłużej niż 30 dni. 

W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Termin płatności faktury 

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

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy): 

Wartość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Cena części V I 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: P L N . 

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 I I z a m ó w i e n i a 

Switch - 1 szt. 
Dodatkowo należy dostarczyć 2 szt. moduł SFP+ lOGBase-SR Multimode Fiber (MMF). 

MODEL oferowanego switch'a: 

Producent oferowanego switch'a: 

MODEL oferowanego modułu: 

Producent oferowanego modułu: 

Czas 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. 
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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 I I 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: P L N . 

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. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

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) 

*Nie dotyczy przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 R O D O - . 
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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