Warszawa, 19 października 2018 r.

KZGW/17/2018
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” nr zamówienia KZGW/17/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej
Zamawiający przedstawia zakres zmiany treści SIWZ.
ZMIANA
1. W punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dodaje się podpunkt:
4.8. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie
w odniesieniu do wszystkich części przedmiotu zamówienia prawa opcji.
4.8.1. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu dla:
4.8.1.1. Części 1 – do 100% ilości dostarczanych zestawów komputerowych
z klawiaturą i myszą oraz monitorem Typu 1, opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego;
4.8.1.2. Części 2 – do 100 % ilości dostarczanych zestawów komputerowych
z klawiaturą i myszą oraz monitorem Typu 2, opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego;
4.8.1.3. Części 3 – do 100% ilości dostarczonych komputerów przenośnych (typu
laptop) z zasilaczami, torbami, stacjami dokującymi z osobnymi
zasilaczami, klawiaturami, myszami oraz monitorami Typu 3, opisanych
w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego,
również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na
zrealizowanie zamówienia podstawowego.
4.8.2. Prawo opcji dla każdej z części zamówienia, realizowane będzie na takich samych
warunkach jak zamówienie podstawowe.
4.8.3. Cena jednostkowa komputerów zamawianych w ramach prawa opcji będzie
identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym
przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.8.4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane
zostaną ilości pierwotne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
4.8.5. Jeśli w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość
przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać
dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja.
4.8.6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę
odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający
będzie z prawa opcji korzystał.
4.8.7. Komputery zamawiane w ramach prawa opcji muszą spełniać wymagania techniczne
opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”, dla każdej
z części zamówienia. Do dostawy komputerów w ramach prawa opcji zastosowanie
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mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki
dostarczenia i odbioru komputerów, gwarancji oraz kar umownych.
4.8.8. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje
prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.
2. W Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 1 – 3, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wprowadza się akapit:
„Prawo opcji
Zamawiający zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji obejmującego swoim
zakresem możliwość zwiększenia dostawy:
1) dla Części 1 do 100% ilości dostarczanych zestawów komputerowych z klawiaturą
i myszą oraz monitorem Typu 1, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
podstawowego;
2) dla Części 2 do 100 % ilości dostarczanych zestawów komputerowych z klawiaturą
i myszą oraz monitorem Typu 2, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
podstawowego;
3) dla Części 3 do 100% ilości dostarczonych komputerów przenośnych (typu laptop)
z zasilaczami, torbami, stacjami dokującymi z osobnymi zasilaczami, klawiaturami,
myszami oraz monitorami Typu 3, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
podstawowego,
również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na
zrealizowanie zamówienia podstawowego.
Oznacza to, że Zamawiający wymaga dostawy zestawów komputerowych w ilościach
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia, zaś pozostałe
zestawy komputerowe zostaną zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający uruchomi prawo opcji w przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia
zestawów komputerowych po wyczerpaniu zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa
komputerów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia
podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę (załącznik nr 2
do SIWZ).
Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą na takich samych warunkach
i w takich samych terminach jak zamówienie podstawowe.”.
3. W Załączniku Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”:
1) Wprowadza się § 1a. Prawo opcji, o następującej treści:

1.

„§ 1a.
Prawo opcji
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zakup dodatkowych zestawów
komputerowych w ramach prawa opcji w ilości:
a) dla Części 1 do 100% ilości dostarczanych zestawów komputerowych
z klawiaturą i myszą oraz monitorem Typu 1, opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego;
b) dla Części 2 do 100 % ilości dostarczanych zestawów komputerowych
z klawiaturą i myszą oraz monitorem Typu 2, opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego;
c) dla Części 3 do 100% ilości dostarczonych komputerów przenośnych (typu
laptop) z zasilaczami, torbami, stacjami dokującymi z osobnymi zasilaczami,
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klawiaturami, myszami oraz monitorami Typu 3, opisanych w opisie przedmiotu
zamówienia podstawowego.
2. Ilość zestawów komputerowych przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji
będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego.
3. W ramach opcji zakres dostawy zestawów komputerowych zostanie określony przez
Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia decyzji
o skorzystaniu z opcji.
4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w terminie do trzech dni roboczych od dnia
zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
6. Cena jednostkowa komputerów zamawianych w ramach prawa opcji będzie
identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym
przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Zestawy komputerowe dostarczone w ramach prawa opcji muszą spełniać
wymagania techniczne opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu
zamówienia” dla danego typu zestawu komputerowego.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zestawów komputerowych
w ramach opcji nastąpi na zasadach określonych w § 4 umowy i w terminie do
30 dni od dnia przekazania Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w ust. 3
powyżej.
9. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostarczone komputery zostaną objęte
gwarancją oraz serwisem gwarancyjnym na zasadach określonych w § 6.
10. Wynagrodzenie za dostawy realizowane w ramach prawa opcji zostanie wypłacone
na zasadach określonych w określonych w § 5.”.
2) W § 7 wprowadza się ust. 2a o następującej treści:
„2a Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy zestawów komputerowych w ramach
realizacji prawa opcji, w stosunku do terminu o którym mowa w § 3 umowy liczony
od dnia następującego po dniu w którym zobowiązanie to zgodnie z § 3 Umowy miało
zostać wykonane, w wysokości 10 zł netto, za każdy dzień opóźnienia.”.
3) W § 7 wprowadza się ust. 2b o następującej treści:
„2b Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku
niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy zestawów komputerowych w ramach
realizacji prawa opcji, w wysokości 1000 zł netto.”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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