
Wieruszów: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjny ch, 

samochodowych, motocyklowych, motorowerowych i do 

przyczep dla Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostw ie 

Powiatowym w Wieruszowie.  

Numer ogłoszenia: 8006 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie , Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. 

łódzkie, tel. 0-62 78-42-299, 78-31-996, faks 0-62 78-31-963. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie i dostawa tablic 

rejestracyjnych, samochodowych, motocyklowych, motorowerowych i do przyczep dla Wydziału 

Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

stanowi wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, 

motorowerowych i do przyczep według niżej podanych rodzajów: 1) samochodowe jednorzędowe 

6.000 szt., 2) samochodowe dwurzędowe 50 szt., 3) do przyczep jednorzędowe 400 szt., 4) do 

przyczep dwurzędowe 100 szt., 5) motocyklowe 400 szt., 6) motorowerowe 300szt. Szczegołowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.50.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2011. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1.000,00 zł 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli wykonawca złoży: 1) aktualne 

zezwolenie, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu 

drogowym ( Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) 2) oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówien publicznych według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do 

SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli wykonawca złoży: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówien publicznych według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, 2) 

wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ zawierający 

potwierdzenie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie - co najmniej jednego zamówienia na wykonanie i dostawę tablic 

rejestracyjnych o łącznej wartości brutto ( wg podpisanej umowy ) co najmniej 

30.000,00 zł . Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że zamówienie 

wskazane w wykazie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie. 



• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania potencjału 

technicznego, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówien publicznych według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych według wzoru stanowiącego zał. 

nr 2 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówien publicznych według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

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

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY 

, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

• inne dokumenty 

Aktualny certyfikat zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w 

Warszawie potwierdzający, że oferowane tablice rejestracyjne spełniają wymagania 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.) 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Dowód wpłaty wadium, 2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi 

być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby do tego upełnomocnione. 

3)Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10 SIWZ w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4)Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiany warunków umowy oraz warunki zmian opisane zostały w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  bip.powiat-wieruszowski.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo 

Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.. 

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

26.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 

Wieruszów, pok. 18 ( biuro podawcze).. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

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

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


