
Lublin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 588737-N-2020  

Data: 30/09/2020  

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): 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: IV  

Punkt: IV.6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 10:00,  

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

w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,  

 

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

Punkt: Część nr: 2 SERWER-2 sztuki  

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Serwer musi być wyposażony w dwa 

procesory osiągające przynajmniej 18.000 pkt w teście wydajnościowym Passmark CPU 

Mark ( http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ), min. 192 GB RAM oraz 4 porty Ethernet 

10Gb/s obsługujące protokół iSCSI oraz dwa dyski SFF SAS podłączane podczas pracy (min. 

400GB każdy) z możliwością skonfigurowania w kontrolerze do pracy w trybie mirroringu. 

Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Mark wymaganego wyniku dla procesorów 

powinien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu (zrzut z ekranu strony z wynikami 

testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny będzie na stronie BIP wraz z całą 

dokumentacją dotycząca postępowania). W przypadku pojawienia się modeli procesorów 

niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które zostaną wprowadzone do 

obrotu rynkowego i zostaną ocenione w testach PassMark CPU Mark po ogłoszeniu 

przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark CPU Mark z 

dnia otwarcia ofert Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Mark wymaganego wyniku 

dla procesorów powinien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu (zrzut z ekranu strony 

z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny będzie na stronie BIP 

wraz z całą dokumentacją dotycząca postępowania). W przypadku pojawienia się modeli 

procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które zostaną 

wprowadzone do obrotu rynkowego i zostaną ocenione w testach PassMark CPU Mark po 

ogłoszeniu przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark 

CPU Mark z dnia otwarcia ofert Serwery muszą być fabrycznie nowe, nieużywane w innych 

projektach oraz objęte trzyletnią gwarancją w formie 24h x 7 dni w tygodniu i czasem 

naprawy 6h (koszty części i robocizny wliczone w umowę serwisową) a także objęte 

bezterminową licencją na oprogramowanie HPE iLO Advanced  

W ogłoszeniu powinno być: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Serwer musi być 

wyposażony w dwa procesory osiągające przynajmniej 18.000 pkt w teście wydajnościowym 



Passmark CPU Mark ( http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ), min. 192 GB RAM oraz 4 

porty Ethernet 10Gb/s obsługujące protokół iSCSI oraz dwa dyski SFF SAS podłączane 

podczas pracy (min. 400GB każdy) z możliwością skonfigurowania w kontrolerze do pracy w 

trybie mirroringu. Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Mark wymaganego wyniku 

dla procesorów powinien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu (zrzut z ekranu strony 

z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny będzie na stronie BIP 

wraz z całą dokumentacją dotycząca postępowania). W przypadku pojawienia się modeli 

procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które zostaną 

wprowadzone do obrotu rynkowego i zostaną ocenione w testach PassMark CPU Mark po 

ogłoszeniu przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark 

CPU Mark z dnia otwarcia ofert Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Mark 

wymaganego wyniku dla procesorów powinien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu 

(zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny 

będzie na stronie BIP wraz z całą dokumentacją dotycząca postępowania). W przypadku 

pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia 

przetargu, a które zostaną wprowadzone do obrotu rynkowego i zostaną ocenione w testach 

PassMark CPU Mark po ogłoszeniu przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z 

punktacją w testach PassMark CPU Mark z dnia otwarcia ofert Serwery muszą być fabrycznie 

nowe, nieużywane w innych projektach oraz objęte trzyletnią gwarancją w formie 24h x 7 dni 

w tygodniu i czasem naprawy w następnym dniu roboczym (koszty części i robocizny 

wliczone w umowę serwisową) a także objęte bezterminową licencją na oprogramowanie 

HPE iLO Advanced  
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 07.10.2020 r. 

 

    Z up. Prezydenta Miasta Lublin  

     Dyrektor  

   Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

           mgr Katarzyna Kępa 


