
Ogłoszenie nr 510202022-N-2019 z dnia 24-09-2019 r. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi:  

najem autobusu przeznaczonego do egzaminowania i szkoleń 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 597414-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie 

Numer ogłoszenia: - 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 

47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 

426 373 196, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl, faks 426 781 037.  

Adres strony internetowej (url): www.word.lodz.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
najem autobusu przeznaczonego do egzaminowania i szkoleń. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WORD/DO/2300/5/19  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na najem autobusu przeznaczonego 

do egzaminowania i szkoleń. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie 

z kierowcą) o długości nie mniejszej niż 10 m, przystosowanego do egzaminowania na kat. D 

prawa jazdy. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

2. Najem pojazdu według zapotrzebowania dla potrzeb:  



a) egzaminowania, 

b) szkoleń organizowanych przez Zamawiającego, 

c) egzaminowania kandydatów na instruktorów i instruktorów przez Komisję, którą 

powołuje Wojewoda Łódzki, 

d) egzaminowania kandydatów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów  osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi przez Komisję 

Weryfikacyjną. 
 

3. Miejsce przeprowadzania egzaminów i szkoleń:  

a) plac manewrowy Zamawiającego,  

b) miasto Łódź. 

 

4. Pojazd będący przedmiotem najmu jest sprawny technicznie i spełnia wymogi określone 

dla pojazdów przeznaczonych dla szkolenia i egzaminowania w tym w szczególności                  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2022). 

 

5. O potrzebach najmu pojazdu (terminie i przewidywanym czasie najmu) Zamawiający 

będzie powiadamiał Wykonawcę na co najmniej siedem dni przed planowanym najmem. 

 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przystąpi 

do wykonania Zamówienia od dnia 07.10.2019r. Umowa będzie zawarta na okres 4 lat. 
 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny kod CPV: 34.12.10.00-1 

 

Dodatkowe kody CPV: 
 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – Zamawiający unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na najem autobusu przeznaczonego do 

egzaminowania i szkoleń– ze względu na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie 

została złożona żadna oferta. 



 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


