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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33639-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Samochody osobowe
2022/S 015-033639

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 255-673605)

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

Oficjalna nazwa: Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 84
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 92-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Stawiński
E-mail: robert.stawinski@arimr.gov.pl 
Tel.:  +48 426756778
Faks:  +48 426746092
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
ARiMR w podziale na części
Numer referencyjny: BOR05.2610.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
ARiMR, o parametrach technicznych opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ, w podziale na 2 części:
1) Część 1: zakup 6 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ;
2) Część 2: zakup 5 sztuk samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby 
Łódzkiego Oddziału ARiMR opisanych w podrozdziale I.1.6 SWZ.

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

17/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 255-673605

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 170 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego 
użytkowania samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału 
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ARiMR spełniające parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w podrozdziale I.1.6 SWZ (wskazanych 
również poniżej):
Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego:
1) samochody fabrycznie nowe, z kierownicą umieszczoną po lewej stronie samochodu, rok produkcji minimum 
2021 - dopuszcza się samochody różnych marek,
2) nadwozie 5 drzwiowe, typu SUV,
3) samochód przystosowany do przewozu minimum 4 osób,
4) kolor samochodu – dowolny z podstawowej palety kolorów – może być różny dla każdego samochodu,
5) kolorystyka wnętrza – ciemna,
6) silnik benzynowy lub diesel o pojemności minimum 1,3 litra w oznaczeniu handlowym,
7) moc silnika minimum 80 kW,
8) napęd na cztery koła działający do 60 km/h,
9) możliwość załączania/wyłączania napędu na cztery koła,
10) wspomaganie układu kierowniczego,
11) ABS, ESP lub równorzędny,
12) minimum 2 czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera,
13) manualna/ automatyczna skrzynia biegów,
14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 170 mm,
15) rozstaw osi minimum 2250 mm,
16) elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
17) elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich,
18) oświetlenie przeciwmgielne przednie,
19) światła do jazdy dziennej,
20) ogrzewana szyba tylna,
21) czujniki cofania,
22) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
23) immobiliser,
24) minimum 1 gniazdo 12V,
25) fabrycznie zamontowany radioodbiornik z instalacją i głośnikami oraz Bluetooth,
26) klimatyzacja,
27) autoalarm,
28) koło zapasowe – pełnowymiarowe,
29) felgi stalowe/aluminiowe z oponami letnimi dedykowanymi do modelu samochodu,
30) rok produkcji wszystkich opon minimum IV kwartał 2020 roku,
31) komplet dywaników gumowych do kabiny oraz gumowa wykładzina bagażnika,
32) trójkąt odblaskowy,
33) gaśnica,
34) apteczka samochodowa,
35) podnośnik oraz klucz do kół,
36) minimum jedna autoryzowana stacja obsługi nie dalej niż 65 km od siedziby Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego, odległość mierzona według ogólnodostępnych map (np. targeo, zumi, google), nie mierzona w 
linii prostej,
37) norma emisji spalin minimum EURO 6,
38) maksymalne, zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych średnie zużycie 
paliwa w cyklu mieszanym – max – 10,0 l/100 km,
39) maksymalna emisja spalin CO2 w trybie mieszanym zgodna z obowiązującymi przepisami,
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40) gwarancja:
a) na perforację blachy minimum 6 lat,
b) na części i podzespoły mechaniczne minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
c) na powłokę lakierniczą minimum 2 lata,
41) pakiet ubezpieczeniowy, zawierający pełne ubezpieczenie w okresie 1 roku w zakresie:
a) OC,
b) AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży),
c) NNW,
d) Assistance.
Wraz z każdym samochodem, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty niezbędne 
do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, książkę 
samochodu, kluczyki zapasowe, a także polisy potwierdzające zawarcie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia OC, AC (w pełnym zakresie, w tym od kradzieży), NNW, oraz 
Assistance.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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Zamawiający informuje, w uzupełnieniu do zapisu punktu IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu:
Miejsce:
Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.
Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana 
zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Ponadto Zamawiający informuje, że ww. zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu powodują również:
1) zmianę zapisu punktu I.1.6.14 SWZ z „14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm.” na 
następujący: „14) zwiększony prześwit podwozia - minimum 170 mm.”
2) poprawienie Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ – Tabela 1 dla Części 1 i Tabela 2 dla Części 2: 
poz. 14 z „zwiększony prześwit podwozia - minimum 180 mm.” na następujący: „ zwiększony prześwit podwozia 
- minimum 170 mm.”
3) zmianę zapisu rozdziału VII Termin związania ofertą z „Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 
90 dni, do dnia 04.05.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” na „Wykonawcy 
pozostają związani złożoną ofertą przez 90 dni, do dnia 11.05.2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”
4) zmianę zapisu punktu IX.1.2 SWZ z „Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 10:00.” 
na „Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 10:00.”
5) zmianę zapisu punktu IX.1.3 SWZ z „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 12:00 za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana 
zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5”
na: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana 
zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5.”
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