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Ogłoszenie nr 540217506-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603435-N
Data: 28/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny
70686900000000, ul. ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska,
tel. 182 061 550, e-mail zarzad@gopr.pl, faks 018 2061550 wew. 13.
Adres strony internetowej (url): www.gopr.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych
pojazdów czterokołowych typu quad do celów ratownictwa górskiego z napędami
alternatywnymi, rok produkcji 2020 r. dla Grupy Podhalańskiej GOPR, miejsce dostawy : 34-700
Rabka Zdrój, Aleja 1000 lecia 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr
1 do siwz. Uwaga! Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów czterokołowych różnych
producentów, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do siwz (opis
przedmiotu zamówienia). W takiej sytuacji Wykonawca ma sporządzić/wypełnić opis
oferowanego przedmiotu zamówienia ( o którym mowa w pkt 11.3.3 lit. a siwz) oddzielnie dla
każdego oferowanego pojazdu danego producenta, podając ilość sztuk oferowanych pojazdów
czterokołowych danego producenta składających się na całość zamówienia, a w tabeli w
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kolumnie „Parametry oferowane” ma podać w sposób jednoznaczny parametry oferowanych
pojazdów, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 2. Minimalny wymagany okres
gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazdy i napędy alternatywne) – 24 miesiące od daty
zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wystąpienia
w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich
usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania
Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych.
Transport pojazdu od miejsca dostawy do punktu serwisowego w okresie gwarancji odbywa się
na koszt wykonawcy. Za naprawy i przeglądy okresowe w ramach gwarancji koszty ponosi
Wykonawca, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych. 4. Zamawiający informuje,
że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (
zał. nr 1 do siwz ) opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie
gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.
specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny
dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot
zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie
nowych pojazdów czterokołowych typu quad do celów ratownictwa górskiego z napędami
alternatywnymi, rok produkcji 2020 r. dla Grupy Podhalańskiej GOPR, miejsce dostawy : 34-700
Rabka Zdrój, Aleja 1000 lecia 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych
pojazdów rok produkcji nie starszy niż 2019 r., rocznik modelowy 2020. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej siwz. Uwaga! Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie pojazdów czterokołowych różnych producentów, spełniających
wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do siwz (opis przedmiotu zamówienia). W
takiej sytuacji Wykonawca ma sporządzić/wypełnić opis oferowanego przedmiotu zamówienia (
o którym mowa w pkt 11.3.3 lit. a siwz) oddzielnie dla każdego oferowanego pojazdu danego
producenta, podając ilość sztuk oferowanych pojazdów czterokołowych danego producenta
składających się na całość zamówienia, a w tabeli w kolumnie „Parametry oferowane” ma podać
w sposób jednoznaczny parametry oferowanych pojazdów, potwierdzające spełnienie wymagań
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Zamawiającego. 2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazdy i
napędy alternatywne) – 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez
limitu przebiegu. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę
autoryzowanych stacji serwisowych. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot
zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zał. nr 1 do siwz )
opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane
w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi
wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające
taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową,
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych
parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-05, godzina: 14:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-09, godzina: 14:45
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