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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180745-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy
2015/S 099-180745

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Namysłowski
pl. Wolności 12A
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Mienia
Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
Osoba do kontaktów: Maria Adamczyk
46-100 Namysłów
POLSKA
Tel.:  +48 774103695
E-mail: zamowienia@namyslow.pl
Faks:  +48 774103922
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.namyslow.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń oraz na świadczenie usług w zakresie
Systemu Wysyłania Powiadomień, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów
Pojazd i Kierowca, innych dodatkowych funkcjonalności teleinformatycznych Systemów Pojazd i Kierowca,
wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portal Starosty a także świadczenia usług Systemu Płatności PiK na lata
2015–2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Starostwo
Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180745-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@namyslow.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń oraz na
świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, innych dodatkowych funkcjonalności teleinformatycznych
Systemów Pojazd i Kierowca, wdrożenie i utrzymanie rozwiązania Portal Starosty a także świadczenie usług
Systemu Płatności PiK. Usługa będzie realizowana przez okres 4 lat od 1.6.2015 r. do 31.5.2019 r. Zamówienie
zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zmianami).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79823000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 600 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
technicznych
Podstawą zastosowania trybu jest szczególny charakter zamówienia powodujący, że z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze tylko jeden wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie – Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sanguszki 1. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt
1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zmianami),
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą
być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Uregulowanie zawarte w art. 75d ustawy z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z późn. zmianami) oraz art. 19 ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) wprost wskazuje, że to minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru
producenta blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,znaków legalizacyjnych, nalepek
kontrolnych oraz kart pojazdów na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych. Minister
Infrastruktury, komunikatem z dnia 18 sierpnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Infrastruktury z 2008 r.
nr 11 poz. 64) w sprawie wyboru producenta dokumentów komunikacyjnych, poinformował o wyborze Polskiej
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Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jako jedynego wykonawcy blankietów dokumentów komunikacyjnych.
Ponadto w opinii prawnej, wydanej przez Departament Prawny UZP, z dnia 28.7.2008 r. nr UZP/DP/O-
PKA/124323/15354/08, dotyczącej przedmiotowego zamówienia Dyrektor Departamentu Prawnego Pan
Zbigniew Kłoda stwierdza cyt. „... Wydaje się, iż fakt, że wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca jest jedynym producentem blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,
znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów, sprawia iż powiat realizując zadania własne,
jakim jest między innymi wydawanie dokumentów komunikacyjnych jest uprawniony do podpisywania umów
z producentem wybranym przez ministra właściwego ds. transportu w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
Prawo zamówień publicznych. Uregulowanie art.75d ustawy Prawo o ruchu drogowym, nakładające na
ministra do spraw transportu obowiązek wyboru producenta określonych w nim dokumentów, kreuje sytuację,
w której istnieje tylko jeden wykonawca uprawniony do świadczenia tego typu usług, a więc spełniona jest
przesłanka dopuszczająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w postaci istnienia jednego wykonawcy
zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze...” Umowa z 10.11.2009 zawarta pomiędzy
Ministrem Infrastruktury a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz porozumienie o współpracy
w zakresie integracji systemów teleinformatycznych Pojazd i Kierowca z CEPiK zawarte pomiędzy Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Administracji a Polską Wytwórnią Papierów wartościowych S.A. dnia 1.12.2009 r.
daje PWPW S.A. monopolna wytwarzanie i dostarczanie przedmiotowych dokumentów i oznaczeń oraz
świadczenie wyżej wskazanych usług. W zawiązku z powyższym, na rynku nie istnieją rozwiązania równoważne
uprawniające wykonawców innych niż PWPW S.A. do prowadzenia wyżej określonej działalności, dlatego
też Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. na mocy odrębnych przepisów przyznających jej
wyłączne prawo do prowadzenia określonej działalności, jest jedynym wykonawcą uprawnionym do realizacji
przedmiotowego zamówienia.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IZM.I.272.10.2015.MA

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 87-157751 z dnia 6.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.5.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. R. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
POLSKA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157751-2015:TEXT:PL:HTML
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 600 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 600 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 4

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zmianami). Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy art. 182.
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli

www.uzp.gov.pl
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zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2015


