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Na mocy art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) informuję, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z
użyczeniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień”, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.10.2012r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:
1.

W pkt 6.2.1 SIWZ Zamawiający określił jako wymóg „posiadanie aktualnego zezwolenia na
produkcję tablic rejestracyjnych” – w obecnym stanie prawnym nie istnieje już instytucja
zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych zaś produkcja tablic rejestracyjnych jest
działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice
rejestracyjne – w związku z powyższym czy zamawiający zamierza zmienić powyższy zapis?

Odp. W pkt 6.2.1 SIWZ – chodzi o zaświadczenie, o którym mowa w art. 75ac ust.3 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym o dokonaniu wpisu do rejestru właściwego
marszałka województwa i określony w nim zakres działalności w zakresie produkcji tablic
rejestracyjnych
2.

W załączniku nr 3 do SIWZ pod lit. h) wskazano, iż Wykonawca ma dokonać migracji danych z
istniejącego oprogramowania UTAL do nowego oprogramowania w przypadku jego zmiany, w
związku z powyższym niezbędne jest wyjaśnienie następujących kwestii technicznych
związanych z rzeczoną migracją:

a)

czy program UTAL umożliwia wyeksportowanie danych celem dokonania ich migracji

Odp.

program firmy UTAL nie posiada funkcji eksportu danych celem ich migracji. Dane
przeznaczone do eksportu znajdują się w pliku bazy danych w formacie .sdf

b)

jakiej formie Zamawiający udostępni dane podlegające migracji do nowej bazy?

Odp.

Zamawiający udostępni dane podlegające migracji do nowej bazy w formie pliku bazy
danych w formacie .sdf

c)

w oparciu o jaką bazę pracuje program UTAL?

Odp.

program firmy UTAL pracuje w oparciu o bazę SQL Server 2005 Compact Editio

d)

jakie dane zawiera baza mająca podlegać migracji?

Odp.

baza mająca podlegać migracji zawiera dane o zamówionych wyróżnikach tablic
rejestracyjnych, rejestr zamówień tablic rejestracyjnych, obsługę umowy tzn. informację o
stopniu realizacji umowy wyrażoną w postaci kwoty zrealizowanych aktualnie zamówień
względem kwoty na jaką opiewa umowa na dostawę tablic rejestracyjnych, tworzenie
raportów w zakresie tablic

Z uwagi na powyższe Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany:
Pkt 6.2.1 o dotychczasowej treści: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji
tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012r, poz. 585) tj. posiada aktualne
zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wynikające z art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997r
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)
otrzymuje brzemienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w
rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r w
sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
legalizacyjnych (Dz. U. z 2012r, poz. 585) tj. posiada aktualny wpis do rejestru właściwego
marszałka województwa i określony w nim zakres działalności w zakresie produkcji tablic
rejestracyjnych wynikający z art. 75ac ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity - Dz.U. 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

