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Nr sprawy AZP-240/PN-p209/11/2017-40       Lublin, dn. 20.02.2018 r. 

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 209 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących 

i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 

w następującym zakresie: 

 

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika 2 do SIWZ w następujący sposób: 

III. 1 

Było: 

III. Specyfikacja serwera dla Systemu monitorowania urządzeń i zarządzania drukiem 

1. Wykonawca dostarczy serwer w obudowie typu rack 19" z zainstalowanym Systemem. Serwer zostanie zamontowany 

w szafie będącej w posiadaniu Zamawiającego. Sugerowana konfiguracja serwera: 

- redundantny system zasilania; 

- minimum dwa dyski twarde zabezpieczone mechanizmem RAID1; 

- bateryjne podtrzymanie kontrolera obsługującego mechanizm RAID; 

- pamięć z obsługą ECC. 

Otrzymuje brzmienie: 

III. Specyfikacja serwera dla Systemu monitorowania urządzeń i zarządzania drukiem 

1. Wykonawca dostarczy serwer w obudowie typu rack 19" z zainstalowanym Systemem. Serwer zostanie zamontowany 

w szafie będącej w posiadaniu Zamawiającego. Sugerowana konfiguracja serwera: 

- redundantny system zasilania; 

- minimum dwa dyski twarde zabezpieczone mechanizmem RAID1; 

- bateryjne podtrzymanie pamięci kontrolera obsługującego mechanizm RAID w sposób uniemożliwiający utratę 

jego konfiguracji; 

- pamięć z obsługą ECC. 

 

IV. A. 8 

Było: 

Możliwość ustawiania reguł wydruku (w zależności od roli, urządzenia, daty i liczby stron wydrukowanych przez 

urządzenie) definiujących określone działania (konwersję do skali szarości lub wydruku dwustronnego, zmianę liczby kopii 

lub odrzucenie wydruku). 

Otrzymuje brzmienie: 

Możliwość ustawiania reguł wydruku (w zależności od urządzenia i liczby stron wydrukowanych przez urządzenie) 

definiujących określone działania (konwersję do skali szarości lub wydruku dwustronnego, zmianę liczby kopii lub 

odrzucenie wydruku). 

 

IV. D. 4 

Było: 

Możliwość eksportowania raportów do formatów: HTML, PDF, XLS/XLSX CSV/ODS, XML. 



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

2 

Otrzymuje brzmienie: 

Możliwość eksportowania raportów do formatów: PDF, XLSX CSV/ODS, XML. 

 

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika 2a do SIWZ w następujący sposób: 

Było: 

Urządzenie typu C 

Szybkość skanowania - A4: min. 80 str./min 

Otrzymuje brzmienie: 

Urządzenie typu C 

Szybkość skanowania - A4: min. 50 str./min 

 

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika 2b do SIWZ w następujący sposób: 

Dodaje kolumnę dot. stanu liczników. W załączeniu do niniejszego pisma Załącznik 2b do SIWZ po modyfikacji. 

 

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” w następujący sposób: 

§ 5 ust. 2 

Było: 

Wykonawca na swój koszt ubezpieczy urządzenia na cały czas ich pozostawania w siedzibie Zamawiającego. 

Otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca na swój koszt ubezpieczy urządzenia na cały czas ich pozostawania w siedzibie Zamawiającego. Obowiązek 

ubezpieczenia dotyczy tylko urządzeń dzierżawionych od Wykonawcy. 

 

§ 8 ust. 2 

Było: 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ratach miesięcznych, których wysokość obliczana będzie wyłącznie 

na podstawie danych odczytanych z Systemu. 

Otrzymuje brzmienie: 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ratach miesięcznych, których wysokość obliczana będzie na podstawie 

rzeczywistej liczby wykonanych kopii i wydruków, odczytanej z Systemu lub urządzenia. 

 

V. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału XII SIWZ w następujący sposób: 

1) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 1 SIWZ 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  

w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godz. 12:00 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  

w terminie do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12:00 

 

2) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 5 SIWZ 

 

TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018 r. o godz. 12:15  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 1. 
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TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2018 r. o godz. 12:15  w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 1. 

 

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – przekazał Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. 

 

 

       Prorektor ds. ogólnych 

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 

 

 

Podpisano 

    dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

        Prorektor ds. ogólnych KUL 

 


