
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Szczecin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

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

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD Szczecin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811251094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Golisza 10B

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-682

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 915066833

1.5.8.) Numer faksu: 914558055

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dwitkow@word.szczecin.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa wojewódzka osoba prawna

1.7.) 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 WORD Szczecin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88955ef6-4eaa-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286277/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 13:26

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002223/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów
państwowych na prawo jazdy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://word.szczecin.pl/przetarg-2021-system-teleinformatyczny-dla-word-szczecin/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej –miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl),
ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów
dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w Rozdziale XV (Opis przygotowania oferty).
Uwaga:
MiniPortal i ePUAP służą do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja
(w szczególności wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia i inne informacje
składane przez Wykonawców) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej, tj. e-mail.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem formularza „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, 
odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP-u
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) (nazwa adresata: Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w
Szczecinie), identyfikator adresata;/wordszczecin/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej adres e-mail
zamawiającego: dwitkow@word.szczecin.pl 2. 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu (do złożenia/zmiany/wycofania oferty) musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do "Formularza do komunikacji". 3. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne
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wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. 8. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” i ”Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5. 2. Ofertę Wykonawca składa, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. 7. Wykonawca składa
zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 7. Cały proces szyfrowania ma
miejsce na stronie miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania , opisany został w
Instrukcji użytkownika systemu, dostępnej na miniPortalu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty.
Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne wynikające z
RODO poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOO.2610.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby głównej WORD w Szczecinie (ul. Golisza
10b 71-682 Szczecin) oraz Oddziału Terenowego w Barlinku (ul. Jeziornej 8 Barlinek –
delegatura. Siedziba główna oraz Oddział Terenowy pracują w oparciu o wspólny serwer)
systemu teleinformatycznego Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 4) rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku 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 2019 poz. 1206 z późn. zm), zwanego dalej STW, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 670 z póź. zm.) o właściwościach określonych w załączniku nr
1 do SWZ, zintegrowanego z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję
kierowców, a do czasu uruchomienia centralnej ewidencji kierowców z każdym systemem
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teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących
pojazdami (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1212 z póź. zm.) tj. systemem udostępniającym profil
kandydata na kierowcę. Według stanu faktycznego na dzień 15.11.2021r. 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 wykonana z wykorzystaniem infrastruktury
technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 7 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-04 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności był krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją , konfiguracją i
wdrożeniem zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagającego pracę dowolnej
jednostki na kwotę nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto (wartość wykazana ma być wartością
jednej umowy). Do wykazu dostaw należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawy
zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
brak podstaw do wykluczenia
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
a) wykaz dostaw – załącznik nr 5 do SWZ – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub jest
wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie
spełnienia warunków określonych w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 4) lit. a) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3.000,00 ZŁ (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299 ze zm.).
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie: BGŻ S.A. Oddział Szczecin nr 21
2030 0045 1110 0000 0055 6410. z dopiskiem „Wadium – nr postępowania WOO.2610.1.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w Pzp, 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Szczecinie, 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10B, NIP 851-24-92-281
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty. 
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
� dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie wstępne, o których mowa w
Rozdziale VIII ptk. 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
� dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólna.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Umowa może podlegać zmianie w drodze aneksu podpisanego przez Strony w przypadku:
1.zmiany przepisów obowiązujących w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, co
spowodować może konieczność modyfikacji poszczególnych elementów Systemu;
2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega
automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego
podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania
obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy;
3. zmian po stronie Zamawiającego polegających na zmniejszeniu liczby lokalizacji
Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmian, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05
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