
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 178526253

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.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: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114747/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-15 07:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00108422/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i
materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
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określonych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz części i/ lub materiałów eksploatacyjnych nie
występujących w załączniku nr 3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w
cenie równej najniższej cenie detalicznej oryginalnej części samochodowej oferowanej w
ramach własnej sieci sprzedaży Wykonawcy, obniżonej o stały rabat. Ilość zamawianych części
oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający
wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne,
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż
będą one montowane w Dziale Transportu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Rzeszowie (WSPR) ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką
dysponuje WSPR w Rzeszowie. Części zamienne wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, ze
względu na specyfikę pracy pojazdów tj. „Ratowanie Życia Ludzi”, muszą być bardzo dobrej
jakości i bardzo dużej wytrzymałości. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu
zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Części samochodowe dostarczane Zamawiającemu muszą być nowymi częściami
samochodowymi. Przez nowe części samochodowe strony uznają:
a. oryginalne części samochodowe (części stosowane do pierwszego montażu) – części
zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego,
produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez
producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu
samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co
komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są
oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze
specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są
one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów;
b. części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy,
że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych
pojazdów samochodowych.
W przypadku zakończenia produkcji oryginalnych części przez producenta pojazdu, jak i braku
występowania na rynku części równoważnych (zamienników), dopuszcza się na zasadzie
wyjątku możliwość dostarczenia części regenerowanych, na oddzielne zamówienie.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa części samochodowych i
materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz części i/ lub materiałów eksploatacyjnych nie
występujących w załączniku nr 3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w
cenie równej najniższej cenie detalicznej oryginalnej części samochodowej oferowanej w
ramach własnej sieci sprzedaży Wykonawcy, obniżonej o stały rabat. Ilość zamawianych części
oraz materiałów eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający
wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne,
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż
będą one montowane w Dziale Transportu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Rzeszowie (WSPR) ul. Wyzwolenia 4 Rzeszów, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką
dysponuje WSPR w Rzeszowie. Części zamienne wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, ze
względu na specyfikę pracy pojazdów tj. „Ratowanie Życia Ludzi”, muszą być bardzo dobrej
jakości i bardzo dużej wytrzymałości. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu
zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Części samochodowe dostarczane Zamawiającemu muszą być nowymi częściami
samochodowymi. Przez nowe części samochodowe strony uznają:
a. oryginalne części samochodowe (części stosowane do pierwszego montażu) – części
zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego,
produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez
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producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu
samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co
komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są
oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze
specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są
one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów;
b. części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy,
że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych
pojazdów samochodowych.
W przypadku zakończenia produkcji oryginalnych części przez producenta pojazdu, jak i braku
występowania na rynku części równoważnych (zamienników), dopuszcza się na zasadzie
wyjątku możliwość dostarczenia części regenerowanych, na oddzielne zamówienie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-07-16 12:00

Po zmianie: 
2021-07-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-07-16 12:10

Po zmianie: 
2021-07-21 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-08-14

Po zmianie: 
2021-08-19

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114747/01 z dnia 2021-07-15

2021-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Poniatowskiego 4
	1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów
	1.4.3.) Kod pocztowy: 35-026
	1.4.4.) Województwo: podkarpackie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
	1.4.7.) Numer telefonu: 178526253
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.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: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114747/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-15 07:50

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00108422/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



