
Lublin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 574574-N-2020  

Data: 14/08/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43121364700000, ul. ul. 

Niecała 14  , 20-080  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 665 200, e-mail 

przetarg@mup.lublin.pl, faks 814 665 201.  

Adres strony internetowej (url): www.muplublin.praca.gov.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

https://biuletyn.lublin.eu/mup  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.4  

W ogłoszeniu jest: II.4) 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: Komputer stacjonarny typu all-in-one – 

15 sztuk, Część II zamówienia: Usługa wsparcia dla urządzeń Cisco -Smartnet 8x5xNBD- 

Switch Cisco Nexus 3172TQ o numerze seryjnym FOC21226R019-od dnia następnego po 

dniu podpisania umowy do 30.11.2021 r., Router Cisco2951-Sec/K9 o numerze seryjnym 

FCZ171860GC od 01.12.2020 do 30.11.2021r., Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-

48TD o numerze seryjnym FDO1906E0FE od 01.12.2020 do 30.11.2021r., ,Switch Cisco 

Catalyst 3650 WS-C3650-48TD o numerze seryjnym FDO1906E1DS od 01.12.2020 do 

30.11.2021r., Część III zamówienia: Usługa wsparcia dla VMware’a. Przedłużenie usługi 

wsparcia technicznego elementów w kontrakcie 465452892 przypisanego do użytkownika o 

ID 8926220067, w tym: Usługa wsparcia dla Vmware vSphere Standard 1CPU – 8szt.,Usługa 

wsparcia dla Vmware vCenter Server Standard for vSphere – 1szt. - na okres 2 lat od dnia 

12.09.2020 w wymiarze 12 godz. x 5 dni w tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00 – 

19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie on-line do zasobów baz wiedzy, z 

aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.  

W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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: Komputer 

stacjonarny typu all-in-one – 15 sztuk, Część II zamówienia: Usługa wsparcia dla urządzeń 

Cisco -Smartnet 8x5xNBD- Switch Cisco Nexus 3172TQ o numerze seryjnym 

FOC21226R019-od dnia następnego po dniu podpisania umowy do 30.11.2021 r., Router 

Cisco2951-Sec/K9 o numerze seryjnym FCZ171860GC od 01.12.2020 do 30.11.2021r., 

Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD o numerze seryjnym FDO1906E0FE od 

01.12.2020 do 30.11.2021r., ,Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD o numerze 

seryjnym FDO1906E1DS od 01.12.2020 do 30.11.2021r., Część III zamówienia: Usługa 



wsparcia dla VMware’a. Przedłużenie usługi wsparcia technicznego elementów w kontrakcie 

465452892 przypisanego do użytkownika o ID 8926220067, w tym: Usługa wsparcia dla 

Vmware vSphere Standard 1CPU – 8szt.,Usługa wsparcia dla Vmware vCenter Server 

Standard for vSphere – 1szt. - przez okres 24 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania 

umowy nie wcześniej niż od dnia 12.09.2020 r., w wymiarze 12 godz. x 5 dni w tygodniu, w 

dni robocze w godzinach 7:00 – 19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie on-line do 

zasobów baz wiedzy, z aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.9  

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Część I zamówienia –realizacja w terminie 

30 dni od dnia podpisania umowy; Część II zamówienia – w zakresie usługi wsparcia dla 

urządzeń: Switch Cisco Nexus 3172TQ o numerze seryjnym FOC21226R019 na okres: 

realizacja od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 30.11.2021 roku; Router 

Cisco2951-Sec/K9 o numerze seryjnym FCZ171860GC na okres 12 miesięcy od dnia 

01.12.2020 roku, Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD o numerze seryjnym 

FDO1906E0FE na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2020 roku, Switch Cisco Catalyst 3650 

WS-C3650-48TD o numerze seryjnym FDO1906E1DS na okres 12 miesięcy od dnia 

01.12.2020 roku, Część III zamówienia – na okres 24 miesięcy począwszy od dnia 

12.09.2020 r., w wymiarze 12 godz. X 5 dni w tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00-

19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie online do zasobów baz wiedzy, z 

aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.  

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Część I zamówienia –realizacja w 

terminie 30 dni od dnia podpisania umowy; Część II zamówienia – w zakresie usługi 

wsparcia dla urządzeń: Switch Cisco Nexus 3172TQ o numerze seryjnym FOC21226R019 na 

okres: realizacja od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 30.11.2021 roku; 

Router Cisco2951-Sec/K9 o numerze seryjnym FCZ171860GC na okres 12 miesięcy od dnia 

01.12.2020 roku, Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD o numerze seryjnym 

FDO1906E0FE na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2020 roku, Switch Cisco Catalyst 3650 

WS-C3650-48TD o numerze seryjnym FDO1906E1DS na okres 12 miesięcy od dnia 

01.12.2020 roku, Część III zamówienia – przez okres 24 miesięcy od dnia następnego po dniu 

podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 12.09.2020 r., w wymiarze 12 godz. X 5 dni w 

tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00-19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie 

online do zasobów baz wiedzy, z aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.  

 

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: 2020-08-27, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-08-28, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I  

Punkt: Część nr 3  

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wsparcie na okres 2 lat od dnia 

12.09.2020 w wymiarze 12 godz. x 5 dni w tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00 – 

19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie on-line do zasobów baz wiedzy, z 



aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.  

W ogłoszeniu powinno być: 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wsparcie przez okres 24 

miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 12.09.2020 

r., w wymiarze 12 godz. x 5 dni w tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00 – 19:00, bez 

limitu zapytań, z dostępem w trybie on-line do zasobów baz wiedzy, z aktualizacjami i 

podnoszeniem wersji systemu.  
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2020 r. 

 

   Z up. Prezydenta Miasta Lublin 

                 Dyrektor  

                       Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

            mgr Katarzyna Kępa 


