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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 
 

MODYFIKACJA TREŚCI  
WARUNKÓW PRZETARGU 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 
22A, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz  
wewnętrzny regulamin WIŁ, nr referencyjny: 13/2020/DN na „Zakup i dostawę elementów 
elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności”, jako Zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści Warunków przetargu oraz Ogłoszenia. 
I. W treści Warunków Przetargu: 
1. Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie: 
„Termin wykonania całości dostaw objętych przedmiotem zamówienia wynosi:  

 dla pozycji od 1 do 11 do 14 dni od dnia podpisania umowy; 
 dla pozycji od 12 do 21 do 5 dni od dnia podpisania umowy”. 

2. Rozdział X – MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANE 
DOKUMENTY:  

a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  
2. „Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020r. o godz. 11.00.” 
b) pkt. 5 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:  

1)  „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 
Południowym, w sali nr 101, w dniu 30.10.2020r. o godz. 11.30.” 
 

3. W Załączniku nr 1 do Warunków Przetargu – Formularza ofertowego, poprzez dodanie do tabeli 
pozycji od 12 do 21 

12. Układ USB2514B-I/M2 szt. 20 
13. 

Mikroprzełącznik TACT-SWITCH – przewlekany, pionowy, korpus 6x6 
mm, wysokość 18 mm, kpl. 10 szt. x 10 = 100 szt.  
A: 9782468736 

szt. 100 
14. Kwarc ABS05W-32.768KHZ-K-2 szt. 5 
15. Kwarc ABS06W-32.768KHZ-K-2 szt. 5 
16. Kwarc ABS07W-32.768KHZ-K-2 szt. 5 
17. Kwarc 10.000 MHz – przewlekany, HC-49/U lub HC-49/U-S szt. 25 
18. Kwarc 14.976 MHz – przewlekany, HC-49/U lub HC-49/U-S szt. 15 
19. Kwarc 15.000 MHz – przewlekany, HC-49/U lub HC-49/U-S szt. 15 
20. Kwarc 15.360 MHz – przewlekany, HC-49/U lub HC-49/U-S szt. 15 
21. Wyświetlacz OLED 0,96 SPI biały SSD1306 

A: 8723529410  szt. 6 



Tym samym pkt 1 w/w Załącznika otrzymuje brzmienie:  
1. dostawę zrealizujmy w terminie: 

a) dla pozycji od 1 do 11 do … dni od dnia podpisania umowy, (max. 14 dni od dnia podpisania 
umowy), 

b) dla pozycji od 12 do 21 do … dni od dnia podpisania umowy, (max. 5 dni od dnia podpisania 
umowy). 

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Formularz ofertowy - Załącznik 
nr 1 do Warunków Przetargu po modyfikacji. 
4. Jednocześnie § 2 Termin wykonania umowy, Załącznika nr 3 do Warunków Przetargu –  Projekt 

umowy otrzymuje brzmienie: 
§ 2 

Termin wykonania umowy 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego, w cenie 
zapłaty, o jakiej mowa w § 4 ust. 1, przedmiot umowy określony w § 1, w terminie: 
a) dla pozycji od … do pozycji … w terminie do … dni od dnia podpisania umowy, 
b) dla pozycji od … do pozycji …. w terminie do … dni od dnia podpisania umowy.” 

 
II. W Ogłoszeniu Zamawiający zmodyfikował:  
1. Pkt IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie: 
„Termin wykonania całości dostaw objętych przedmiotem zamówienia wynosi:  

 dla pozycji od 1 do 11 do 14 dni od dnia podpisania umowy; 
 dla pozycji od 12 do 21 do 5 dni od dnia podpisania umowy”. 

2. Pkt IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ppkt 2. otrzymuje brzmienie: 
„Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r.  godz. 11.00.” 

Pozostała treść Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia  pozostaje bez zmian. 
Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków Przetargu i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 


