
Gdańsk: Dostawa sześciu sztuk motorowerów na potrzeby PORD w Gdańsku OGŁOSZENIE O 

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

nie 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

nie 

 

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Krajowy numer 

identyfikacyjny 19147450500000, ul. Równa  -, 80-067  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 

58 300 15 26, e-mail zp@pord.pl, faks 58 300 15 29. 

Adres strony internetowej (url): www.pord.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Inna Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa sześciu sztuk motorowerów na 

potrzeby PORD w Gdańsku 

Numer referencyjny  ZP-13/PN/20 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Dostawy 



 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

2 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu sztuk 

fabrycznie nowych motorowerów dwukołowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na 

prawo jazdy kat AM rok produkcji 2020 dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. 

Równa 19/21. Zamówienie jest podzielone na dwie części. CZĘŚĆ I - dostawa 3 szt. fabrycznie nowych 

motorowerów (z automatyczną skrzynią biegów) dwukołowych przeznaczonych do przeprowadzania 

egzaminów na prawo jazdy kat AM rok produkcji nie starsze niż 2020. CZĘŚĆ II - dostawa 3 szt. 

fabrycznie nowych motorowerów (z manualną skrzynią biegów) dwukołowych przeznaczonych do 

przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat AM rok produkcji nie starsze niż 2020. 1a. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie 48 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy w zakresie zakupu: - motorowerów dla części I – maksymalnie 1 szt. oraz - 

motorowerów dla części II – maksymalnie 1 szt. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w 

ramach prawa opcji – do 120 dni od dnia złożenia zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnych oświadczeń w formie 

zamówienia, w którym zostanie określona ilość motorowerów. 2. Szczegółowy opis zamówienia: 2.1. 

Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy 

kategorii AM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 

stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz.1206) 2.2. Pojazdy muszą spełniać wymagania 

określone w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020r., poz. 110) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ). 2.3. 

Motorowery muszą posiadać następujące parametry techniczne i wyposażenie: 2.3.1. CZĘŚĆ I - 

dostawa 3 szt. fabrycznie nowych motorowerów (z automatyczną skrzynią biegów) dwukołowych 

przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat AM rok produkcji nie starsze niż 

2020. A. Trzy motorowery dwukołowe w zakresie prawa jazdy kategorii AM a) silnik spalinowy o 

pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h, 

b) rozrusznik elektryczny, c) rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa, d) wtrysk paliwa e) skrzynia 

biegów – automatyczna, f) prędkościomierz, g) lusterka boczne szt.2, h) liczba miejsc siedzących 2, i) 

zabezpieczenie osoby egzaminowanej i motoroweru gmolami wykonanymi z rur stalowych, 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE.  Zestaw podręcznych narzędzi,  Instrukcja obsługi motoroweru w 

języku polskim,  Gniazdo zapalniczki zasilane prądem 12V/10A bez względu na położenie włącznika 



zapłonu,  Apteczka doraźnej pomocy,  Tablica z literą L (odblaskowa) zamontowana z tyłu 

motoroweru o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Ponadto, Zamawiający wymaga, 

aby oferowane przez Wykonawcę trzy motorowery na kategorie AM z automatyczną skrzynią 

biegów) pochodziły od jednego producenta i były jednej marki. 2.3.2. CZĘŚĆ II - dostawa 3 szt. 

fabrycznie nowych motorowerów (z manualną skrzynią biegów) dwukołowych przeznaczonych do 

przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat AM rok produkcji nie starsze niż 2020. A. Trzy 

motorowery dwukołowe w zakresie prawa jazdy kategorii AM a) silnik spalinowy o pojemności 

skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h, b) 

rozrusznik elektryczny, c) rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa, d) skrzynia biegów – manualna, e) 

prędkościomierz, f) lusterka boczne szt.2, g) liczba miejsc siedzących 2, h) zabezpieczenie osoby 

egzaminowanej i motoroweru gmolami przednimi i tylnymi wykonanymi z rur stalowych, 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE.  Zestaw podręcznych narzędzi,  Instrukcja obsługi motoroweru w 

języku polskim,  Gniazdo zapalniczki zasilane prądem 12V/10A bez względu na położenie włącznika 

zapłonu,  Apteczka doraźnej pomocy,  Tablica z literą L (odblaskowa) zamontowana z tyłu 

motoroweru o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Ponadto, Zamawiający wymaga, 

aby oferowane przez Wykonawcę trzy motorowery na kategorie AM (z manualną skrzynią biegów) 

pochodziły od jednego producenta i były jednej marki. 2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

modyfikacji motorowerów w stosunku do produktu fabrycznego. 3. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca: 1.1. zarejestrował motorowery (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego) i wykonał dodatkowe badania „L” potwierdzone zaświadczeniem, dotyczącym 

przystosowania motorowerów do przeprowadzania egzaminów oraz ubezpieczył motorowery z 

tytułu OC, 1.2. udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na motorowery – rodzaj eksploatacji 

motorowerów (egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania) nie ma wpływu 

na warunki gwarancji, 1.3. wskazał autoryzowany warsztat oferowanej marki, na terenie Trójmiasta 

(Gdańsk lub Sopot lub Gdynia) lub w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego do 

napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 1.4. zobowiązał się do dostarczenia wraz z pojazdem do 

siedziby Zamawiającego pełnej dokumentacji motorowerów (kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem karty pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, dane techniczne pojazdu, instrukcja 

obsługi motoroweru w języku polskim itp.) 4. Eksploatacja pojazdów odbywać się będzie zgodnie z 

ich przeznaczeniem w polskiej strefie klimatycznej. 5. Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne 

obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016 r poz.2022 z późn. zm.). 6. Jeżeli dokumentacja 

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub 

urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 



oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów 

lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

II.5) Główny Kod CPV: 34421000-7 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu 

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a 

pierwotne warunki zamówienia nie zostały nw istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający wszczoł postępowanie w trybie przetargu niograniczonego nr ogłoszenia o zamówieniu 

767200-N-2020 z dnia 15.12.2020r. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.12.2020 r. o godz. 

10:00. Do w/w terminu nie zostały złożone żadne oferty. Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia w istotny sposób. 

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: dostawa 3 szt. fabrycznie nowych motorowerów (z automatyczną skrzynią biegów) 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

ALUMAX MOTORS,  ,  ul. Oliwska 36,  80-209,  Chwaszczyno,  kraj/woj. pomorskie 

 

CZĘŚĆ NR: 2    



NAZWA: dostawa 3 szt. fabrycznie nowych motorowerów (z manualną skrzynią biegów) 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

ALUMAX MOTORS,  ,  ul. Oliwska 36,  80-209,  Chwaszczyno,  kraj/woj. pomorskie 

 

DYREKTOR 

/-/ Roman Nowak 


