
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa laptopów, stacji dokujących, zestawów komputerowych i modułowych kontrolerów PC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

1.2.) Oddział zamawiającego: ITWL

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010401369

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Księcia Bolesława 6

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-494

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@itwl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itwl.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020365

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00338432/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część
zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
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kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

Po zmianie: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część
zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

Po zmianie: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
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podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część
zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

Po zmianie: 
Prawem opcji objęta jest dostawa laptopów w zakresie części I zamówienia, laptopów i stacji
dokujących w zakresie części II zamówienia, zestawów komputerowych i modułowych
kontrolerów PC w zakresie części III zamówienia o wartości nie większej niż 30% ceny wybranej
oferty w zakresie każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający na pewno zakupi
podstawowy zakres zamówienia, wymieniony w tabelach nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 10 do SWZ,
zaś przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb
Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 
2) ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia kupowanego w ramach prawa opcji będą takie
same jak zamówienia podstawowego, określonego w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ,
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym
oświadczeniem złożonym przed upływem terminu realizacji umowy.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 czerwca 2022 roku.
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