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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906 , strona internetowa www.its.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do obsługi procesów 

egzaminowania kandydatów na kierowców wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa systemu do obsługi procesów egzaminowania kandydatów na 

kierowców użytkowanego aktualnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego związane umową z 

ITS/Signity. System musi być zgodny z: - przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 

pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.), - przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 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. 2012 nr 0 poz. 995), - 

przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku 

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 nr 0 

poz. 1005). System musi zapewniać dostęp do danych kandydatów na kierowców z lat poprzednich. System 

musi umożliwiać obsługę oraz prowadzenie egzaminu państwowego z wykorzystaniem komputerowego 

urządzenia egzaminacyjnego oraz funkcjonującej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego bazy pytań 

autorstwa Zamawiającego, z zachowaniem właściwych proporcji między pytaniami o zróżnicowanym stopniu 

trudności. System musi zapewniać prowadzenie ewidencji osób egzaminowanych, wyników egzaminów i 

protokołów egzaminacyjnych. System musi umożliwiać zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie 

egzaminów kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia na tramwaj w 

Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (według stanu na dzień odbioru systemu). Wykonawca musi być 

właścicielem całości autorskich praw majątkowych do Systemu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

kompleksową obsługę serwisową dostarczonego systemu w zakresie: - udzielenia gwarancji jakości, - 



konsultacji w sprawach dotyczących użytkowania systemu, przez okres 18 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 

systemu do obsługi procesów egzaminowania kandydatów na kierowców wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich, w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. 

System jest aktualnie obsługiwany przez konsorcjum ITS/ Signity. Obecnie, wyłącznym właścicielem 

autorskich praw majątkowych do zainstalowanego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego system 

( z wyłączeniem pytań egzaminacyjnych stanowiących własność Zamawiającego ), stanowiącego 

przedmiot zamówienia, jest firma Sygnity S.A. ITS planuje zakup systemu od Wykonawcy celem 

uzyskania możliwości samodzielnego nim zarządzania. ITS wszczyna postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia mając na względzie konieczność 

zagwarantowania ciągłości pracy Wojewódzkich Ośrodkom Ruchu Drogowego, a tym samym 

niezmienność systemu już istniejącego i wdrożonego. Dodatkowo należy podkreślić, iż nie ma możliwości 

zainstalowania nowego oprogramowania także z uwagi na niewspółmierne koszty, które wiązałyby się z 

takim przedsięwzięciem. Zważywszy na powyżej przedstawioną argumentację, tylko jeden Wykonawca - 

firma Signity S.A., jest w stanie zrealizować zamówienie. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 Signity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
 


