
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych 

 
RI.II.272.26.2014 

 

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU 
KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU 

ŚWIĘTOKRZYSKIM DO KOŃCA 2015R. 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 413252 - 2014; 

 data zamieszczenia: 18.12.2014r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu , ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2476965, faks 041 2476610. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.ostrowiecki.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TABLIC 

REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W 

OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM DO KOŃCA 2015R.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tablic 

rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, ciągnikowych, dla przyczep, 

naczep, jednorzędowych, dwurzędowych, zabytkowych i indywidualnych (włącznie z tablicami 

zamawianymi jako wtórniki) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zm.) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania 

pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 1522 j.t.) do dnia 31 grudnia 2014r. Dostawy będą realizowane 

sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego w 



terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Termin 

dostarczenia wtórników tablic rejestracyjnych wynosi 2 dni robocze. Dostawy będą wykonywane 

transportem wykonawcy na jego koszt do siedziby zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby 

tablice na czas transportu były odpowiednio opakowane i zabezpieczone. Orientacyjne 

zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne wynosi około 12.000 sztuk rocznie, przy czym 

zamawiający w zależności od potrzeb zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej lub większej 

ilości tablic. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia określa także 

Umowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 

załącznik Nr 3 do SIWZ. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia 

podstawowego. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tablice. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości 3 000 zł w terminie do 30.12.2014r. do godz. 9.45 2. Wadium może być wnoszone: a) 

pieniądzu w formie: przelewu bankowego na konto Starostwa Powiatowego Bank Spółdzielczy Nr 

78 8507 0004 2001 0047 5042 0003 b) poręczeniach bankowych złożonych w Referacie Zamówień 

Publicznych i Przetargów c) gwarancjach bankowych złożonych w Referacie Zamówień 

Publicznych i Przetargów d) gwarancjach ubezpieczeniowych Referacie Zamówień Publicznych i 

Przetargów e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), sposób 

przekazania: Przed upływem terminu składania ofert Oryginał należy dołączyć do oferty. Przy czym 

za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 



III.2) ZALICZKI 

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 kserokopia aktualnego certyfikatu zgodności tablic rejestracyjnych z wymaganiami 

zawartymi w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 

rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 1522 j.t.) wydanego przez Instytut 

Transportu Samochodowego, kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru 

wydanego przez właściwego Marszałka Województwa 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz co najmniej 3 dostaw o charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia (co najmniej 140 000 zł brutto) wykonanych lub w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed 

terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 

okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz 

których zostały te usługi wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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;  



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

dowód wpłaty wadium, oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (art. 24 ust 2 

pkt 5 ustawy Pzp), zaś w przypadku gdy wykonawca należy do takiej grupy, należy załączyć listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90  

 2 - Długość okresu rękojmi - 10  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości dostaw. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.powiat.ostrowiecki.eu 




