
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00235732/01 z  dnia 2021 -10-18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym na potrzeby 

transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II -  INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235732/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 16:00 

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00231885/01

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:
5.3. Warunki udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
B) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot 
zamówienia tj. posiada uprawnienia generalnego dystrybutora oferowanej marki samochodów 
na terenie RP albo uprawnienia autoryzowanego przedstawiciela generalnego dystrybutora 
oferowanej marki na terenie RP.
C) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
D) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

Przed zmianą:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów (warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. B SWZ) Wykonawca złoży: 
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie:
Nie dotyczy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
(np. konsorcjum, spółka cywilna), spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu 
oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane 
będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które dostawy realizują poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
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3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i 
jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, 
będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi 
identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również 
wskazywać ustanowionego pełnomocnika.

Po zmianie:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
(np. konsorcjum, spółka cywilna), spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu 
oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane 
będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które dostawy realizują poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i 
jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, 
będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi 
identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również 
wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
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