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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254776-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Radiowozy policyjne
2022/S 093-254776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 084-224171)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lenik
E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 478714323
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Numer referencyjny: PUZ-2380-036-055-036/2022/ML

II.1.2) Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przed. zam. jest dostawa samoch. współfinans. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
GW we Wrocławiu.
Dostawa obejmuje samoch. osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. w 2022 r. spełniające 
wszystkie min. wymagania taktyczno – techniczne i gwaran. opisane w zał.:1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ, 2, 
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2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ, 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ, 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ (odpowiednio do części 
postęp.).
Brak jest czynności związ. z realizacją zam., polegających na wyk. pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy KP. W odniesieniu do warunku określ. w art. 100 Pzp dot. dostępności dla osób niepełnospr. realizacja 
przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystos. do takich przewozów w ramach posiad. w Policji 
sprzętu lub przez pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w OPZ wymagane cechy produktu (samochodu), w tym 
dostos. do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazd nie są osobami 
niepełnosprawnymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-224171

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przed. zam. jest dostawa samoch. współfinans. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
GW we Wrocławiu. Dostawa obejmuje samoch. osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. 
w 2022 r. spełniające wszystkie min. wymagania taktyczno – techniczne i gwaran. opisane w zał.:1, 1.1, 1.2, 
1.3 i 1.4 do SWZ, 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ, 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ, 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ 
(odpowiednio do części postęp.).
Brak jest czynności związ. z realizacją zam., polegających na wyk. pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy KP. W odniesieniu do warunku określ. w art. 100 Pzp dot. dostępności dla osób niepełnospr. realizacja 
przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystos. do takich przewozów w ramach posiad. w Policji 
sprzętu lub przez pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w OPZ wymagane cechy produktu (samochodu), w tym 
dostos. do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazd nie są osobami 
niepełnosprawnymi.
Powinno być:
Przed. zam. jest dostawa samoch. współfinans. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
GW we Wrocławiu.
Dostawa obejmuje samoch. osobowe z napędem hybryd. typu HEV, nowe, wyprod. w 2021 lub 2022 r. 
spełniające wszystkie min. wymagania taktyczno – techniczne i gwaran. opisane w zał.:1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do 
SWZ, 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ, 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ, 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ (odpowied. do 
części postęp.).
Brak jest czynności związ. z realizacją zam., polegających na wyk. pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy KP. W odniesieniu do warunku określ. w art. 100 Pzp dot. dostępności dla osób niepełnospr. realizacja 
przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystos. do takich przewozów w ramach posiad. w Policji 
sprzętu lub przez pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w OPZ wymagane cechy produktu (samochodu), w tym 
dostos. do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazd nie są osobami 
niepełnosprawnymi.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
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Zamiast:
Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 
441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 1 postępowania: 2 sztuk samochodów;
dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Powinno być:
Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2021 
lub 2022 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w 
załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w 
art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 1 postępowania: 2 sztuk samochodów; 
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dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 
441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 2 postępowania: 2 sztuk samochodów;
dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Powinno być:
Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. w 2021 lub 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w 
art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 2 postępowania: 2 sztuk samochodów; 
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dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 
441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 3 postępowania: 2 sztuk samochodów;
dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku 
doZamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Powinno być:
Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. w 2021 lub 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w 
art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 3 postępowania: 2 sztuk samochodów; 
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dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 
441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 4 postępowania: 2 sztuk samochodów;
dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Powinno być:
Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. w 2021 lub 2022 
r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach 
numer 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w 
art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 4 postępowania: 2 sztuk samochodów; 

13/05/2022 S93
https://ted.europa.eu/TED

9 / 14



Dz.U./S S93
13/05/2022
254776-2022-PL

10 / 14

dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,
Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez 
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,
- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję 
o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,
- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,
- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia 
na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego,
- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i 
opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp oraz na podst. Rozporządzenia UE 2022/576 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia o 
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szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W dniu 8.04.2022 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Rozp. to wprowadza m.in. zakaz udziału w wykonywaniu zam.
publ. lub koncesji przez rosyjskich wykonawców i podwykonawców. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły 
w życie w dniu 9.04.2022 r.
Zgodnie z przepisami Artykułu 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 :
(...)
4. Zam. nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp 
(podstawy fakultatywne).
5. Zam. nie określa warunków udziału w postęp..
Do oferty Wyk. zobowiąz. są dołączyć:
1.1. aktualne na dzień jego złożenia oświad. własne wyk., stanowiące dowód potwierdz. brak podstaw do wykl. 
oraz spełn. war. udziału w postęp. Wyk. składa oświad. za pomocą formularza JEDZ, w zakresie:
- wskazane niewykreślone pola w część II
- wskazane niewykreślone pola w część III
- w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)
- część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym)
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie 
JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy konsorcjant, każdy wspólnik spółki 
cywilnej). Oświad. to ma potwierdzać niepodleganie wykluczeniu w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje 
niepodleganie wykluczeniu. Oświad. podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.
Zam. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwyk.
Cd. w Sekcji III.1.2)
Powinno być:
O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp oraz na podst. Rozporządzenia UE 2022/576 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W dniu 8.04.2022 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Rozp. to wprowadza m.in. zakaz udziału w wykonywaniu zam.
publ. lub koncesji przez rosyjskich wykonawców i podwykonawców. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły 
w życie w dniu 9.04.2022 r.
Zgodnie z przepisami Artykułu 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 :
(...)
4. Zam. nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp 
(podstawy fakultatywne).
5. Zam. nie określa warunków udziału w postęp..
Do oferty Wyk. zobowiąz. są dołączyć:
1.1. aktualne na dzień jego złożenia oświadczenie własne wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak 
podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa oświadczenie za pomocą formularza dokumentu JEDZ, w zakresie 
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w nim określonym oraz oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia przewidziane w art. 
5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (UE).
Dokument JEDZ oraz oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej i 
opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wyk. składa oświad. za pomocą formularza JEDZ, w zakresie:
- wskazane niewykreślone pola w część II
- wskazane niewykreślone pola w część III
- w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)
- część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym)
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie 
JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy konsorcjant, każdy wspólnik spółki 
cywilnej). Oświad. to ma potwierdzać niepodleganie wykluczeniu w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje 
niepodleganie wykluczeniu. Oświad. podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.
Zam. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwyk.
Cd. w Sekcji III.1.2)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zam. nie określa warunku.
(...)
Dokumenty składane wraz z ofertą:
3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w zał. 9 do SWZ.
3.2. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zam., i podpisane oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp 
(JEDZ).
3.3. Przedm. środki dowod., o których mowa w Rozdz. VI SWZ.
3.4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona 
w dokumentach rejestrowych Wyk., do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Dopuszcza się także złożenie elektron. kopii (cyfrowego odwzorowania) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Zam. dopuszcza również skan (cyfrowe odwzorowanie) pełnom. sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
opatrzony kwalifik. podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3.5. Dodatkowo Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja):
Zgod. z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wyk. ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
ustanowić pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa winno 
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jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wyk. w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publ.
w imieniu Wyk.. Dok. ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. 
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wyk. (UWAGA!!! Pełnomocnictwo podpisuje wyłącznie mocodawca 
kwalifik. podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników s.c. dopuszczalne jest przedłożenie umowy s.c. 
z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum 
(oryginał - forma elektroniczna z kwalifik.podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorow. tego dok. opatrzone 
kwalifik. podpisem elektron. poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej 
podpisane przez mocodawców lub notariusza).
(...)
Powinno być:
Zam. nie określa warunku.
(...)
Dokumenty składane wraz z ofertą:
3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w zał. 9 do SWZ.
3.2. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, i podpisane oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ustawy Pzp (JEDZ oraz oświadczenie, dotyczące podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 
5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576). Oświadczenia (JEDZ 
oraz oświadczenie, dotyczące podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576) i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) potwierdzające 
niepodleganie wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie (s.c, konsorcja)
3.3. Przedm. środki dowod., o których mowa w Rozdz. VI SWZ.
3.4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona 
w dokumentach rejestrowych Wyk., do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Dopuszcza się także złożenie elektron. kopii (cyfrowego odwzorowania) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Zam. dopuszcza również skan (cyfrowe odwzorowanie) pełnom. sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
opatrzony kwalifik. podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3.5. Dodatkowo Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja):
Zgod. z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wyk. ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
ustanowić pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa winno 
jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wyk. w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publ.
w imieniu Wyk.. Dok. ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. 
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wyk. (UWAGA!!! Pełnomocnictwo podpisuje wyłącznie mocodawca 
kwalifik. podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników s.c. dopuszczalne jest przedłożenie umowy s.c. 
z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum 
(oryginał - forma elektroniczna z kwalifik.podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorow. tego dok. opatrzone 
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kwalifik. podpisem elektron. poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej 
podpisane przez mocodawców lub notariusza).
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 09:35
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:35
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 09:35
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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