
Warszawa, 21 października 2015 
Dotyczy: postępowania na „Dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD Katowice", nr sprawy: 
ZP/STW/12/15 (dalej „Zamówienie”) zwane dalej„ Postępowaniem”). 

Informujemy, że w dniu 21 .10.2015 r. wpłynęło pismo Wykonawcy o treści:  

Zamawiający w Rozdziale III SIWZ napisał „Całkowite wdrożenie przedmiotu zamówienia nastąpić 
winno nie później niż w dniu 14 grudnia 2015r. Z kolei w pkt 1.3.3. SIWZ Zamawiający określił, że 
wdrożenie STW powinno obejmować co najmniej „Umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w 
siedzibie Zamawiającego, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji w funkcjonalnościach 
określonych w punktach 1.2.1, 1.2.2 oraz 1.2.3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez 
cały okres obowiązywania umowy”. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje dostarczenia mu systemu 
(„System”) będącego aktualnym na dzień 14 grudnia 2015 r. („stary” stan prawny), który to System 
wykonawca będzie musiał przeprojektować tak, by 4 stycznia Zamawiający dysponował Systemem 
uwzględniający „nowy” stan prawny. 

Zamawiający ma możliwość dokonania zmiany zapisów SIWZ tak, by mające nastąpić do 14 grudnia 
2015 r. wdrożenie obejmowało System zgodny z przepisami na 4 grudnia 2016 r. Zamawiający jednak 
się na to nie zdecydował pomimo, że do_4 stycznia 2016 „Zamawiający” mógłby korzystać z 
dotychczasowego systemu. 

Ponadto Zamawiający uznał, że to Wykonawca powinien ponieść koszty integracji z obecnie 
eksploatowanym systemem uwzględniającym „stary” stan prawny oraz że integracja powinna zostać 
wykonana w terminie nie przekraczającym realizacji prac wdrożeniowych (pkt 1.3.2. SIWZ). Oznacza 
to, że wykonawca chcący złożyć ofertę w postępowaniu musiałby w cenie oferowanej 
Zamawiającemu uwzględnić również wynagrodzenie dla konkurencyjnego dla Wykonawcy podmiotu 
jakim jest PWPW (za możliwość integracji) oraz godzić się z ryzykiem nieudostępnienia przez PWPW 
możliwości integracji w terminie, a w konsekwencji - z możliwością nałożenia kar umownych przez 
Zamawiającego z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy w sprawie Zamówienia. Takie ryzyko jest 
niemożliwe do oszacowania przez Wykonawcę i zupełnie niepotrzebne zwracając uwagę na to, że 
tworzony System uwzględniający „nowy stan prawny" będzie eksploatowany od 04.01.2016 czyli po 
okresie eksploatacji przez Zamawiającego obecnego Systemu PWPW uwzględniającego „stary stan 
prawny". 

Działania te w jaskrawy sposób uprzywilejowują dostawcę systemu, z którego obecnie korzysta 
Zamawiający - PWPW. Oczywistym jest, że PWPW znajduje się na o wiele korzystniejszej pozycji niż 
pozostali wykonawcy - jako właściciel obecnego systemu Zamawiającego (zgodnego ze starym 
stanem prawnym) nie poniesie kosztów związanych ze stworzeniem Systemu zgodnego także ze 
starym stanem prawnym, kosztów integracji oraz ryzyka związanego z terminem dokonania 
integracji. 

Informujemy, że podobne postępowania w ostatnim czasie przeprowadziły inne ośrodki ruchu 
drogowego: w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Toruniu, Szczecinie, Pile, Tarnobrzegu, Sieradzu, 
Gdańsku, Kaliszu Skierniewicach, Poznaniu, Piotrkowie, Wrocławiu i Elblągu. W postępowaniach tych 
zamawiający zdecydowali się na zastosowanie konkurencyjnych zapisów i w efekcie za 
najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez IT expert sp. z o.o. (a nie PWPW). 



Informujemy, że działania zmierzające do ograniczenia konkurencji w postępowaniach o udzielenia 
zamówienia publicznego są bezprawne i podlegają karze, m.in. wskazanej w ustawie o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego odpowiednich zmian SIWZ, będziemy 
zobowiązani do poinformowania odpowiednich organów państwowych o bezprawnych działaniach 
Zamawiającego polegających na ograniczeniu konkurencji w Postępowaniu poprzez stworzenie SIWZ 
faworyzującej jeden podmiot na rynku. 

W związku z powyższym, w przypadku niedokonania przez Zamawiającego zmian polegających na 
możliwości wdrożenia do 14 grudnia 2015 r. Systemu aktualnego na 4 stycznia 2016 r., nie będziemy 
w stanie złożyć oferty w Postępowaniu, mającej szansę na konkurowanie z ofertą PWPW. 


