
Ogłoszenie nr 510278067-N-2019 z dnia 19-12-2019 r. 

Łódź: Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym w Skierniewicach 

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: 634748-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. 

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. Nowy Józefów 52/54, 94-406 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:  
Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Łodzi w Oddziale Terenowym w Skierniewicach. 

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WORD/DO/2300/12/19  

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:  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do 

samochodów służbowych i urządzeń będących w użytkowaniu WORD w Łodzi w Oddziale 

Terenowym w Skierniewicach, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach 

paliw Wykonawcy na terenie miasta Skierniewice z możliwością pobierania paliwa w innych 

stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 

PB 95 – w przewidywanej ilości 13.000 litrów (przez cały okres trwania umowy) ON –  

w przewidywanej ilości 20.000 litrów (przez cały okres trwania umowy). Paliwo objęte 



niniejszym zamówieniem tj. benzyna bezołowiowa (PB – 95) i olej napędowy ON, musi 

spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych zgodne z wymogami Polskich Norm 

Jakościowych Paliwo powinno odpowiadać wymaganym normom, określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1680). Zamawiający dopuszcza 

możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w specyfikacji. Ilość zakupionego 

paliwa będzie zależeć od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Stacje paliw 

Wykonawców, których dotyczyć będzie oferta nie mogą znajdować się w odległości większej 

niż 5 km od placu manewrowego WORD w Łodzi Oddziału Terenowego w Skierniewicach 

(ul. St. Kaczyńskiego 7 w Skierniewicach), liczoną najkrótszą drogą publiczną przeznaczoną 

dla pojazdów ciężarowych. Stacje paliw Wykonawców, których dotyczyć będą oferty winne 

być czynne całodobowo. Rozliczenie jednostkowe każdego zakupu będą dokonywane 

bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych imiennych, działających w systemie stacji paliw 

Wykonawcy. Wykonawca dostarczy bezpłatnie max. 10 sztuk kart imiennych, w tym 1 na 

okaziciela. Rozliczenie paliwa fakturowane dwa razy w miesiącu (przelewem). Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Umowa zawarta od 

01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
 

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0 

 

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8 

 

 

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. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) – Zamawiający – Wojewódzki  

Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  w Oddziale Terenowym w 

Skierniewicach, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Uzasadnienie 

Zamawiający w dniu otwarcia ofert (tj. 18.12.2019r.) zauważył, iż cena oferty 

Wykonawcy jest bardzo zawyżona. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, iż podana 

przez Wykonawcę cena jest wynikiem przemnożenia cen jednostkowych przez błędnie 



wskazane przez Zamawiającego w Załączniku 2a do SIWZ ilości. Winno być: benzyna 

bezołowiowa PB 95 – w przewidywanej ilości 13.000 litrów (przez cały okres trwania 

umowy), olej napędowy ON –w przewidywanej ilości 20.000 litrów (przez cały okres 

trwania umowy), a zostało wpisane: benzyna bezołowiowa PB 95 – w przewidywanej ilości 

120.000 litrów (przez cały okres trwania umowy), olej napędowy ON – w przewidywanej 

ilości 34.000 litrów (przez cały okres trwania umowy). Powyższe skutkuje koniecznością 

unieważnienia postępowania obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. 

 

 

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.  

 


