Ogłoszenie nr 500137606-N-2018 z dnia 18-06-2018 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: : „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do
siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557913-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93193469600000,
ul. ul. J. Słowackiego 10, 56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks 713 140 110.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.powiat-olesnicki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w
Oleśnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
: 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego
według przepisów obowiązujących w dniu dostawy. Aktualnie obowiązujące przepisy
zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012 r., w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585) oraz rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r., w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2355). Przewidywana ilość poszczególnych tablic rejestracyjnych

przedstawia się następująco: 1. Tablice samochodowe jednorzędowe 26000 kpl. 2. Tablice
samochodowe dwurzędowe 200 kpl, 3. Tablice do przyczep jednorzędowe 1250 szt. 4.
Tablice do przyczep dwurzędowe 300 szt. 5. Tablice motocyklowe 1600 szt. 6. Tablice
motorowerowe 1000 szt. 7. Wtórniki tablic rejestracyjnych: - Tablic samochodowych
jednorzędowych 940 szt. - Tablic samochodowych dwurzędowych 20 szt. - Tablice do
przyczep jednorzędowe 20 szt. - Tablice do przyczep dwurzędowe 20 szt. - Tablice
motocyklowe 20 szt. - Tablice motorowerowe 20 szt. 8. Tablice indywidualne: - Tablice
samochodowe jednorzędowe 50 kpl. - Tablice samochodowe dwurzędowe 20 kpl. - Tablice
motocyklowe 10 szt. - Tablice zabytkowe 30 kpl. - Tablice zmniejszone 10 szt. W ramach
niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy również nieodpłatny odbiór
wycofanych z obrotu tablic rejestracyjnych w celu ich fizycznej kasacji, własnym
transportem, z siedziby Zamawiającego. 2. Zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących
tablice rejestracyjne wydane przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby
przedsiębiorców, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.) 2) Wykonawca zobowiązany jest
posiadać aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do
ich produkcji z warunkami technicznymi. 3) W przypadku zmiany wzoru tablic
rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r., Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca będzie dostarczał tablice wg nowych wzorów. 4)
Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych może ulec zmianie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia i
odszkodowania. 5) Tablice rejestracyjne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w
terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia – w tym
przesłanego Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną – do Wydziału Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (na parterze), w ciągu godzin pracy, tj.: od 9:00 do 15:00,
w opakowaniach po 50 szt. tablic pojedynczych. 6) Zamawiający składa Wykonawcy
zamówienia na tablice rejestracyjne, wtórniki tablic rejestracyjnych, tablice zabytkowe,
tablice indywidualne i tablice dodatkowe zgodnie z zapotrzebowaniem, w dniach od
poniedziałku do piątku. 7) Do każdej partii dostarczonych tablic rejestracyjnych Wykonawca
dołączy protokół odbioru. 8) Tablice będą dostarczone transportem na koszt Wykonawcy.
Koszty załadunku, rozładunku i opakowania tablic rejestracyjnych obciążą Wykonawcę. 9)
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbierania, złomowania i utylizacji starych
tablic rejestracyjnych w dniu dostawy zamówienia. Złomowanie i utylizacja tablic
rejestracyjnych odbywa się w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. 10)
Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela Zamawiającemu gwarancji na kres
minimum 24 miesięcy, licząc od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi w celu
oznaczenia pojazdu. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 11) Wykonawca
odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji. 12)
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego. 13) Wymagana jest należytą staranność przy realizacji zamówienia. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił
w niniejszej siwz, a także w Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy. 4. Wszelkie
rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [PLN]. 5. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523200 – 0 trwałe znaki
informacyjne 34928472 – 7 oznakowanie 30195000 – 2 tablice 44423400 – 5 znaki i podobne
elementy 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Przedmiotem

niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 9. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 10. Informacja na temat możliwości
powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 10.1
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy. 10.2 W przypadku powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10.3
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V.3 niniejszej Specyfikacji (art.
22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10.5 Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia. 11. Wymagania stawiane wykonawcy: 11.1 Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11.2 Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy, 11.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 11.4
Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11.5 Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. II.5) Główny kod CPV: 30195000-2 Dodatkowe kody CPV: Kod
CPV 31523200-0 34928472-7 44423400-5
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31523200-0
Dodatkowe kody CPV: 34928472-7, 44423400-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 442860.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: UTAL sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica
Email wykonawcy: tablice@utal.pl
Adres pocztowy: Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica
Kod pocztowy: 62-006
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 523067.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 523067.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 588274.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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