
Ogłoszenie nr 510204715-N-2020 z dnia 19-10-2020 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Kielcach: Przetarg nieograniczony na dostawę,
wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Kielcach

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: 591859-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540195904-N-2020, 540199910-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny
29245937300000, ul. Domaszowska  141 B, 25-420  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo
Polska, tel. 41 369 13 45, e-mail sekretariat@word.kielce.pl, faks 41 343 16 04.
Adres strony internetowej (url): www.word.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego
dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WORD/ASK/1/2020

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 zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej WORD Kielce oraz Oddziału
Terenowego WORD Kielce w Ostrowcu Świętokrzyskim Systemu Teleinformatycznego -
systemu oprogramowania obsługującego kandydatów na kierowców i w rozumieniu art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) o właściwościach określonych w punkcie I.3.1 SIWZ
oraz I.3.2 – I.3.3 SIWZ zintegrowanego z każdym systemem teleinformatycznym, o którym
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mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 978 z późn. zm.). Według stanu prawnego i faktycznego na dzień dzisiejszy systemem
tym jest SI Kierowca będący własnością Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w
Warszawie; zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2183 z późn. zm.) oraz CEPiK
2.0; w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie może być to inny
system. Integracja winna być wykonana z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w
dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z udzieleniem
ograniczonej czasowo terytorialnie licencji, na korzystanie z oprogramowania w nim zawartego
na polach eksploatacji określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik
nr 4 do SIWZ wraz z wdrożeniem określonym w punkcie I.3.4 oraz usługami określonymi w
punkcie I.3.5. 3.2. Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu Teleinformatycznego powinno
zapewniać realizację zadań określonych w następujących aktach prawnych: 3.2.1. Ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi, a w szczególności: a. Rozporządzenie 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. 2019 poz. 1206); b.
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego
2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.
Z 2016 r. poz.280); c. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu
państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez
egzaminatorów (j.t. Dz. U z 2014r poz. 974). 3.2.2. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322) wraz z przepisami
wykonawczymi; 3.2.3. Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669)
wraz z przepisami wykonawczymi. 3.2.4. Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. 2019 poz. 162) wraz z przepisami wykonawczymi.
3.2.5. Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954,
2245, 2354.). 3.2.6. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z
2018 r. poz. 1000, 1669 ) wraz z przepisami wykonawczymi. 3.2.7. Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań
egzaminacyjnych z dnia 21 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1629).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6, 72265000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843). W postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty.

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.
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