
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wybór wykonawcy - psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach reedukacyjnych oraz
szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dla WORD Katowice

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:
Wybór wykonawcy - psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach reedukacyjnych oraz
szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dla WORD Katowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2424d180-688e-11ec-ae77-fe331fedffdc
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018074/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13 20:13

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019044/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wybór wykonawcy - psychologa, który przeprowadzi wykłady na kursach reedukacyjnych
oraz szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dla WORD Katowice

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 00335486/01

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.262.16.2021.ŁŻ

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów na kursie reedukacyjnym, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w
zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych
warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie
psychologii transportu. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zawarty jest w Załączniku do ww.
Rozporządzenia. 
1) Warunki.
a. Kursy reedukacyjne mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia, w grupach liczących do
15 uczestników, w ciągu dwóch dni, po 8 godzin w każdym dniu kalendarzowym, w formie
wykładów. Kursy w zależności od potrzeb słuchaczy mogą być prowadzone w siedzibie
Zamawiającego w Katowicach, ul. Francuska 78, lub w Oddziałach Terenowych WORD:
Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, Jastrzębie ul. A. Krajowej 31, Bytom ul. Strzelców
Bytomskich 98, Rybnik ul. Ekonomiczna 21, Tychy ul. Jana Pawła II 3.
b. Zamawiający zapewnia sale wykładowe.
c. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania kursów ponosi Wykonawca.
d. Każdy z wykładowców musi dysponować na zajęciach własnym sprzętem multimedialnym.
e. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym „Regulaminem kursu”, który
udostępniony jest w dziale Szkoleń WORD oraz na stronie internetowej : www.word.katowice.pl.
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f. Zamawiający planuje przeprowadzanie 140 kursów. Ilość kursów może ulec zmianie
zmniejszeniu z uwagi na ilość osób kierowanych przez starostów powiatowych lub prezydentów
miast na kurs reedukacyjny. Zamawiający będzie informował o tym fakcie z 14 dniowym
wyprzedzeniem. Kursy mogą być prowadzone w tym samym terminie w różnych Oddziałach
Terenowych WORD 
g. Umowa zostaje zawarta na okres 15.01.2022 r. – 31.12.2021 r.
h. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy możliwe jest
zastąpienie zaproponowanego wykładowcy inną osoba, (pod warunkiem, że spełnione będą
wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia wykładowcy) po uzyskaniu zgody
Zamawiającego, przed rozpoczęciem planowanych zajęć.
2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowe-go w terminie od 15.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Na podstawie art. 16 ust. 1
ustawy, o której mowa w odnośniku 4, przepis art. 130 w brzmieniu obowiązującym do dnia 4
czerwca 2018 r. stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających
wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców
danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130. Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, o której
mowa w odnośniku 4, minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku
urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w
zdaniu pierwszym.
Szkolenia prowadzone będą w wyznaczonym oddziale terenowym WORD w Katowicach w
wyznaczony dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) od godz. 15.00 oraz w Katowicach ul.
Francuska 78 w wyznaczoną sobotę od godz. 9.00,
Temat szkolenia:
• Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.
• Łącznie psycholog prowadzi 3 godziny szkolenia. (1godz.= 45 min) podczas 1 zajęć.
• Planowana ilość szkoleń od 15.01.2022 r. do 31.12. 2022r. - 70 szkoleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

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: 0

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:
0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208005,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208005,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208005,00 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Joanna Biel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 00000000

7.3.3) Ulica: Czoka 56 F

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208005 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-01-15 do 2022-12-31
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