
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.4.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273180/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-22 14:15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00248424/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający
wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany ambulans spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz.2022 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom aktualnej wersji normy PN
EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu i aktualnej wersji normy PN EN 1865 lub równoważnej dla sprzętu medycznego
oraz spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021
poz.450 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.3. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty 
dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022
r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika
Nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
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określone przez Zamawiającego wymagania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe
są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 4. Zamawiający nie
wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
pkt.1, jeżeli pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5.
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

Po zmianie: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający
wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany ambulans spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz.2022 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom aktualnej wersji normy PN
EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu i aktualnej wersji normy PN EN 1865 lub równoważnej dla sprzętu medycznego
oraz spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021
poz.450 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
1.3. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty 
dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022
r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie
uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe
są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 4. Zamawiający nie
wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w
pkt.1, jeżeli pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5.
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.1 Wykonawca złoży wraz z ofertą.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
1. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany ambulans spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz.2022 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom aktualnej wersji normy PN
EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu i aktualnej wersji normy PN EN 1865 lub równoważnej dla sprzętu medycznego
oraz spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021
poz.450 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ). 
3. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i
używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które
przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).

Po zmianie: 
1. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany ambulans spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz.2022 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom aktualnej wersji normy PN
EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu i aktualnej wersji normy PN EN 1865 lub równoważnej dla sprzętu medycznego
oraz spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021
poz.450 z późniejszymi zmianami) (według Załącznika Nr 3 do SWZ). 
3. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i
używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które
przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych
(według Załącznika Nr 3 do SWZ).

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: 
2022-07-28 09:00
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Po zmianie: 
2022-08-02 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-07-28 10:00

Po zmianie: 
2022-08-02 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-08-26

Po zmianie: 
2022-08-31
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