
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska 78

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wordkatowice.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a176f972-4e7d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301032/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 13:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019044/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284996/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AT-ZP.262.13.2021.ŁŻ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z wdrożeniem i utrzymaniem dla siedziby
głównej WORD Katowice oraz Oddziałów Terenowych WORD Katowice w Bytomiu, Dąbrowie
Górniczej, Jastrzębiu Zdroju, Rybniku i Tychach Systemu Teleinformatycznego Wykonawcy o
którym mowa w § 3 pkt. 1. ust 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury 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 2021 poz. 1426 z poźn, zmianami ), zwanego dalej
STW, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670) o właściwościach
określonych w punkcie załączniku nr 2 do SWZ, zintegrowanego z systemem
teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, a do czasu uruchomienia
centralnej ewidencji kierowców z każdym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art.
16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z
późn. zm.) tj. systemem udostępniającym profil kandydata na kierowcę. Według stanu
faktycznego na 11.10.2021 r. systemem tym jest SI Kierowca będący własnością Państwowej
Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,. W przypadku wprowadzenia w czasie trwania
Umowy zmian prawnych regulujących system z którym winien być zintegrowany STW,
wymagana jest integracja z każdym systemem określonym przepisami. Integracja winna być
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wykonana z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego
określonej w załączniku nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 255 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję, że w
przedmiotowym postępowaniu pn. „Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu, w
związku z czym przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione. 
Uzasadnienie:
Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę – Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. 
Uzasadnienie prawne: 
Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, ponieważ
wadium nie zostało wniesione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SWZ, Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał od
wykonawców zabezpieczenia swoich ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wykonawcy
zobowiązani byli wnieść wadium w jednej z form określonych w ust. 3 Rozdziału 17 SWZ. W
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający zastrzegł, iż za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania
(zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z
powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako
ostateczny termin składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został
oznaczony datą i godziną, tj. do dnia 3.12.2021 r. do godziny 14:00. Wykonawca – Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. – nie
wniósł wadium do upływu wskazanego powyżej terminu (daty i godziny). Z wygenerowanego
elektronicznie przez Zamawiającego potwierdzenia wykonanej operacji w systemie bankowości
internetowej banku Alior Bank SA., tj. banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy,
wynika, że w dniu 3.12.2021 r. o godzinie 16:41, a zatem po wyznaczonym terminie (godzinie)
składania ofert, została zaksięgowana kwota wadium w wysokości 10.000,00 zł wpłacona
przelewem przez Wykonawcę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w
Warszawie przy ul. Sanguszki 1. W zaistniałej należy stwierdzić, iż przedmiotowe wadium
zostało wniesione po upływie wyznaczonego terminu (godziny) składania ofert, zatem oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu. Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 ustawy PZP, wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
ww. ustawy. Termin składania ofert jest terminem specyficznym, ponieważ jest określonym w
czasie punktem nie tylko poprzez wskazanie dnia, ale także i godziny. W związku z tym
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Wykonawca powinien wnieść wadium nie tylko przed upływem wyznaczonego dnia, ale także
przed wyznaczoną godziną składania ofert, aby można było uznać, że wadium zostało
wniesione w terminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładnia art.
97 ust. 5 ustawy PZP jednoznacznie wskazuje na obowiązek skutecznego (fizycznego)
wniesienia wadium Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zatem przed tym
terminem w dyspozycji Zamawiającego winna się znaleźć wymagana kwota wadium (w
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu). Nie jest przy tym wystarczające samo dokonanie
zlecenia wykonania przelewu wymaganej kwoty na rachunek Zamawiającego. Dla skutecznego
wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego
należnej kwoty wadium przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie oferta nie
jest zabezpieczona prawidłowo i podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 14 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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