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Opole: Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z 

użyczeniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczne 

składanie zamówień 

Numer ogłoszenia: 226393 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opolski , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44 14 

060, faks 77 44 14 061. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatopolski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyprodukowanie i dostawa tablic 

rejestracyjnych wraz z użyczeniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie 

zamówień. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z użyczeniem 

oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień. a. Zamówienie obejmuje 

produkcję i dostawę 40 179 szt. tablic rejestracyjnych. b. Rodzaj i ilość tablic zawiera formularz 1.1 - 

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty. Ilość zamawianych tablic ma charakter 

szacunkowy. Szczegółowa ilość zamawianych poszczególnych rodzajów tablic będzie określana 

przez Zamawiającego każdorazowo faksowymi/pisemnymi zamówieniami. c. Parametry techniczne 

tablic muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 



22.07.2002r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2007 Nr 186 poz. 1322, Dz. U. 

2009 Nr 74 poz.634, Dz. U. 2010 Nr 14 poz.72, 73), d. Tablice winne być dostarczane w 

opakowaniach z przekładkami zabezpieczającymi przed zniszczeniem w czasie ich transportu i 

magazynowania, e. W ramach zamówienia Wykonawca: - dostarcza tablice do magazynu odbiorcy 

(Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu) w terminie do 14 dni roboczych od daty 

zamówienia faksowego/pisemnego - realizuje ekspresowe dostawy tablic do 300 szt. w ciągu 48 

godzin od momentu zamówienia faksowego/pisemnego - dostarcza wtórniki tablic uszkodzonych 

przez klienta w ciągu 36 godzin od momentu zamówienia faksowego/pisemnego, - w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia faksowego/pisemnego odbiera tablice wycofane z użytku i niszczy je zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, f. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy 

jedynie w zakresie usług transportowych gwarantując terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo 

transportu, g. Na dostarczone tablice Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty 

potwierdzonego przez Zamawiającego odbioru odpowiednich partii tablic. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 44.42.34.00-5, 44.31.64.00-2, 

31.52.32.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 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) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zadanie, 

polegające na wyprodukowaniu i dostawie tablic rejestracyjnych o wartości nie mniejszej 

niż 500 000,00zł (brutto), z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana należycie i w 

ustalonym terminie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, wystąpienia siły 

wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności gdy: a. zmianie uległy przepisy prawne 

istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b. zmianie uległy nazwy, adres spowodowane zmianą 

formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem c. nastąpiła 

zmiana podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.powiatopolski.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze str. 

internetowej jak wyżej , pod adresem: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole (sekretariat) - po 

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

12.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 


