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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony 

na dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD Katowice  

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD Katowice  
Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1: Czy aplikacja egzamin teoretyczny powinna również działać na ekranach 
dotykowych i być za pomocą tych ekranów obsługiwana? 
Odpowiedź:  Aplikacja na stanowiskach egzaminu teoretycznego powinna  również mieć 
możliwość obsługi na ekranach dotykowych, a tym samym działania na takich ekranach. 
Pytanie nr 2: Czy wymaganie: Rejestracja w systemie decyzji o wyniku egzaminu po jego 
podpisaniu (PKI) przez egzaminatora oraz aktualizacja o ten wynik elektronicznego profilu 
kandydata (PKK). Dotyczy również aplikacji do przeprowadzania egzaminu praktycznego? 
Odpowiedź: Wymaganie dotyczy zarówno egzaminu teoretycznego jak i praktycznego 
 
Pytanie nr 3: W SIWZ pojawia się informacja o terminie testów w dniu 1 grudzień 2015r. Proszę o 
informację czy w ramach testów Dostawca powinien zaprezentować integrację z systemem SI 
Kierowca dostępnym w Wydziałach komunikacji w ramach pobierania i aktualizacji PKK? 
Odpowiedź: Dostawca jest zobowiązany do uruchomienia systemu teleinformatycznego w 
środowisku testowym Dostawcy nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. oraz 
przeprowadzenia testów akceptacyjnych przy udziale Zamawiającego w których weryfikowane 
będzie co najmniej prawidłowe działanie funkcjonalności realizacji egzaminu teoretycznego oraz 
pobierania i aktualizacji elektronicznego profilu kandydata PKK z zintegrowanego systemu 
dostępnego w Wydziałach Komunikacji w dniu wykonywania testów. Według wiedzy 
zamawiającego systemem udostępniającym PKK do 3 stycznia 2016 będzie SI Kierowca. 
 
Pytanie nr 4: Na jakich zasadach Zamawiający przewiduje dostarczenie systemu w dniu 4 stycznia 
2016 roku w przypadku zmiany przepisów lub przesunięcia harmonogramu uruchomienia CEPiK 
2.0 poza 4 stycznia 2016 roku? 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wcześniejsze tj. do dnia 14 grudnia 2015r. wdrożenie przez 
Dostawcę systemu teleinformatycznego zgodnego z SIWZ oraz obowiązującym stanem prawnym 
na dzień dostarczenia systemu, w przypadku zmiany przepisów, w tym także przesunięcia 
harmonogramu uruchomienia CEPIK 2.0, system musi być każdorazowo dostosowywany na 
bieżąco do zmian przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Polski (SIWZ pkt. 1.4.1)    



 

 
Pytanie nr 5: Kto, w jakim zakresie i w jakim terminie będzie odpowiedzialny za określenie 
zakresu informacji i sposobu przeprowadzenia migracji danych o pobranych PKK w systemie 
WORD do CEPiK2.0? 
Odpowiedź: System teleinformatyczny WORD pobiera i aktualizuje dane zawarte w PKK 
przetwarzanym w SI KIEROWCA. Pytanie dotyczy migracji danych z SI KIEROWCA do CEPiK2.0 i 
jako takie nie jest związane z niniejszym postępowaniem. Aktualny stan prawny nie przewiduje 
migracji PKK z systemu teleinformatycznego WORD do systemu CEPiK, a jedynie z systemu 
teleinformatycznego SI KIEROWCA do CEPiK. Problemem mogą być PKK, które nie będą 
„zwrócone” do SI KIEROWCA np. w związku z zaplanowanym i nie rozliczonym egzaminem. 
Zamawiający podejmie szczegółowe ustalenia dopiero po podjęciu decyzji w sprawie 
postępowania z takimi PKK przez odpowiednich ministrów. Dopuszcza się możliwość „zwrócenia” 
do SI KIEROWCA wszystkich PKK znajdujących się w dyspozycji WORD do dnia 31.12.2015 r. i 
ponowne ich pobranie po dniu 04.01.2016 r z systemu CEPIK 2.0. 
 
Pytanie nr 6: Dostawca będzie zobowiązany do uruchomienia Systemu w pełni funkcjonalnego w 
środowisku testowym nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. Czy to oznacza, że do 
tego dnia należy przedstawić WORD działający system zawierający wszystkie funkcjonalności 
opisane w SIWZ jak bardzo ważne i brak którejkolwiek z funkcjonalności będzie opisana, jako brak 
realizacji umowy? 
Odpowiedź: Do dnia 1 grudnia 2015 r Dostawca będzie zobowiązany do uruchomienia w 
środowisku testowym Dostawcy w pełni działający system teleinformatyczny w zakresie 
funkcjonalności określonych w SIWZ jako bardzo ważne i przeprowadzenia testów 
akceptacyjnych przy udziale Zamawiającego w których weryfikowane będzie co najmniej 
prawidłowe działanie realizacji egzaminu teoretycznego oraz pobierania i aktualizacji 
elektronicznego profilu kandydata PKK. Brak którejkolwiek z funkcjonalności określonej jako 
wymaganie bardzo ważne, będzie traktowane jako brak realizacji umowy. 
 
Pytanie nr 7: Czy Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzgodnić z obecnym 
Dostawcą systemu dla WORD, warunki i tryb wykonania migracji danych z obecnie 
wykorzystywanego przez WORD systemu? 
Odpowiedź: TAK, Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić migrację korzystając z własnej 
wiedzy i umiejętności opracowując odpowiednie narzędzia lub we własnym zakresie uzgodnić z 
obecnym Dostawcą systemu dla WORD warunki i tryb wykonania migracji danych z obecnie 
wykorzystywanego przez WORD systemu.  
 
Pytanie nr 8: Wymaganie 1.4.3 – Czy zakładając standardowe metody naprawy błędu poprzez 
napisanie kodu programistycznego przetestowanie go i wdrożenie do produkcyjnego systemu, 
Zamawiający zamierza wydłużyć okres naprawy dla błędu? 
Odpowiedź: W wymaganiu 1.4.3 Zamawiający określił wystarczająco długi okres naprawy 
błędnych implementacji funkcji w systemie tj. błędów wymagających napisania kodu 
programistycznego, przetestowania go i wdrożenia do produkcyjnego systemu, nie zamierza go 
wydłużać. Zostało to pisane w podpunktach f i g wspominanego wymagania. 
 
 



 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający zakłada, że Dostawca zintegruje się z systemem pracującym w 
wydziałach komunikacji Starostw Powiatowych, aby umożliwić współpracę i wysyłkę danych np. 
statystyk zdawalności w trybie on-line poprzez mechanizm web-services? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Dostawcy zintegrowania systemu teleinformatycznego z 
systemem pracującym w wydziałach komunikacji Starostw Powiatowych (SI Kierowca) w zakresie 
wymaganym przepisami prawa. Dopuszcza się dodatkową integrację zrealizowaną przez 
Dostawcę pozwalającą na współpracę i wysyłkę danych np. statystyk zdawalności w trybie on-line 
poprzez mechanizm web-services, ale nie jest to konieczne i nie realizacja takich funkcjonalności 
nie będzie miała wpływu na wybór oferty. 
 
Pytanie nr 10: Czy w przypadku braku powodzenia w migracji danych z obecnego systemu, 
Zamawiający przewiduje funkcjonowanie systemu bez starych danych? Czy brak wszystkich 
danych w nowym systemie będzie traktowane przez WORD, jako niewykonanie umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje funkcjonowania systemu bez starych danych. Brak 
kompletu (wszystkich) danych ze starego systemu w nowym systemie będzie traktowane przez 
WORD jako nie wykonanie umowy. 
 
Pytanie nr 11: Proszę o podanie informacji czy w dniu produkcyjnego uruchomienia systemu, 
czyli 14 grudnia 2015, system powinien być zintegrowany z obecnie działającym systemem SI 
Kierowca w ramach pobierania oraz aktualizacji PKK? 
Odpowiedź: Tak, w dniu uruchomienia systemu, tj. najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 r,. system 
musi być zintegrowany działającym w tym dniu systemem SI Kierowca w ramach pobierania oraz 
aktualizacji PKK. 
 
Pytanie nr 12: Proszę o wyjaśnienie czy system musi również posiadać funkcjonalność 
dokonywania przez kandydatów na kierowców opłat za pomocą terminala płatniczego? Jeżeli tak, 
kto i w jakieś ilości powinien dostarczyć terminale płatnicze? 
Odpowiedź: System płatności WORD winien umożliwiać m in. „dokonywanie płatności za 
egzamin za pośrednictwem zintegrowanej platformy usług i płatności”. Aby umożliwić dokonanie 
płatności przez kandydata przebywającego w Lokalizacji Głównej lub Dodatkowej (nie on-line) 
niezbędne wydaje się zastosowanie rozwiązania umożliwiającego dokonywania opłat za pomocą 
terminala płatniczego. Za dostarczenie kompletnej funkcjonalności tj. funkcji w systemie, 
oprogramowania oraz odpowiednich do zastosowanego rozwiązania terminali i innych urządzeń, 
odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje użycia terminali w większej ilości niż dwie 
sztuki na Lokalizację (łącznie maksymalnie 12 szt), jednak zastrzega sobie możliwość używania 
funkcjonalności – a zarazem terminali – jedynie w wybranych przez siebie Lokalizacjach. W 
przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o uruchomienia funkcjonalności w kolejnych 
Lokalizacjach, Wykonawca będzie zobowiązanych dostarczyć niezbędne urządzenia. 

 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 


