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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku: Dostawa jednego samochodu 

ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie 

prawa jazdy kat. C, C+E zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z rocznym 

pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, Assistance oraz z zamontowanym systemem rejestracji 

egzaminów. 

 

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: 581561-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 

910336490, ul. ul. Zielna  2/4, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo 

Polska, tel. 542330950, e-mail kadry@word.wloclawek.pl, faks 542330960.  

Adres strony internetowej (url): http://www.word.wloclawek.pl/  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa jednego samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów 

państwowych w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wraz z rocznym pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, Assistance oraz z 

zamontowanym systemem rejestracji egzaminów.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZPIK.2501.3.2017  

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:  
Dostawa jednego samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów 

państwowych w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wraz z rocznym pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, Assistance oraz z 

zamontowanym systemem rejestracji egzaminów. 1) Przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i 



wykonawczych, wyprodukowany w roku jego dostawy do Zamawiającego. 2) Przedmiot 

zamówienia musi posiadać homologację potwierdzoną stosownym świadectwem, 

dostarczonym wraz z pojazdem oraz spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. 

3) Do przedmiotu zamówienia, w cenie pojazdu, Wykonawca dostarczy pakiet 

ubezpieczeniowy (OC, AC, NW, Assistance) na okres 12 miesięcy obejmujący całą wartość 

pojazdu. 4) Dostarczony samochód przystosowany do egzaminowania na kategorię C i C+E 

prawa jazdy musi być wyposażony w system do rejestracji przebiegu egzaminu. Opis 

urządzeń rejestrujących oraz wymagane przez Zamawiającego miejsce ich montażu w 

pojeździe, zawarte są w załączniku 1B do SIWZ. Montażu urządzeń rejestrujących przebieg 

egzaminu dokonuje Wykonawca. 5) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie na swój 

koszt dodatkowego badania technicznego pojazdu przystosowanego do przeprowadzania 

egzaminów państwowych na kategorię C, C+E prawa jazdy, zgodnie z art. 24 Ustawy o 

kierujących pojazdami art.81 ust.11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 6) Oferowana 

marka samochodu musi posiadać Autoryzowaną Stację Obsługi na terytorium RP. 

Wykonawca wskazuje autoryzowane stacje serwisowe mechaniczne (minimum 1) oraz 

blacharsko-lakiernicze ( minimum 1) znajdujące się w odległości nie większej niż 150 km od 

siedziby Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 34130000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 32342450-1, 32333100-7  

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  

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 285294.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: Wanicki Serwis Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Myślenicka 19  

Kod pocztowy: 32-031  

Miejscowość: Mogilany  

Kraj/woj.: małopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350911.62  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 350911.62  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350911.62  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

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.  

  
 


