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                                                                                                                                  Wieruszów, dnia 21.01.2011r. 
 

Nr RP-3450/1/11 

                                           Wg listy 
             
 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie  i dostawę tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, 
motorowerowych i do przyczep dla Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.   

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.              
z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający: 
 
w związku z wpłynięciem w w/w postępowaniu pytań o następującej treści:  
 

1)dotyczy paragraf 3 umowy gdzie Zamawiający zapisał, że Wykonawca powinien dostarczyć tablice rejestracyjne do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. Firma nasza dostarcza tablice rejestracyjne do wielu Wydziałów Komunikacji od wielu lat, 
dlatego z doświadczenia wiemy jak ważna jest interwencyjna dostawa wtórników tablic rejestracyjnych. Niestety codzienna 
dostawa wtórników transportem dostawcy wiąże się ze zwiększonymi kosztami. Wobec powyższego wydaje się być tutaj 
niezbędne wprowadzenie do kryterium oceny ofert również czasu dostawy wtórników ( waga kryterium 5-10% ), takie 
rozwiązanie przyjęto ostatnio w Piasecznie ( gdzie ocena punktowa kryterium „ czas dostawy wtórników” podlega wartości w 
przedziale od 1 godziny do 22 godzin) czy w Brzozowie ( termin dostaw interwencyjnych – 20 %) , co miało swoje 
odzwierciedlenie w  niższych cenach ofert. 

2)dotyczy paragrafu 3 punktu 4 – jaki będzie sposób pakowania ( proszę o podanie rozmiarów pojemników, kartonów lub 
kontenerów, aby można było dostosować odpowiednie środki transportu) i przekazywania tablic zebranych przez Zamawiającego 
w czasie przerejestrowywania i wycofania pojazdów z ruchu?. Jakich rozmiarów pojemniki i jaką ilość musi dostarczyć 
Wykonawca Zamawiającemu na tablice wycofane z użytku ?. Jakie są przewidywane ilości przekazywanych tablic ( szt., kg) czy 
odbiór będzie miał miejsce codziennie ( przy dostawie wtórników), czy też raz w tygodniu? 

3)dotyczy paragrafu 3 umowy – W jakiej formie będą składane zamówienia na tablice rejestracyjne ? Podanie sposobu ( pismo, 
faks, poczta, e – mail) składania zamówień umożliwi szybką i sprawną realizację Państwa zamówienia. Czy Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania zamówień na tablice rejestracyjne drogą elektroniczną co znacznie usprawniłoby 
współpracę z Wykonawcą poprzez szybką i sprawną realizację Państwa zamówienia oraz zapewniłoby większe bezpieczeństwo 
systemu dystrybucji tablic rejestracyjnych w Polsce.        

wyjaśnia: 

ad. 1) Koszt dostawy i rozładunku tablic pokrywa wykonawca. Koszt ten musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Termin 
dostawy wtórników  tablic określa się na 3 dni od daty otrzymania zamówienia przez wykonawcę. Mając na uwadze niewielką 
ilość wystawianych wtórników ( 2010r. – 150 szt.) zamawiający nie wprowadza dodatkowego kryterium oceny ofert.     

ad. 2) Wycofane tablice rejestracyjne do kasacji będą przekazywane sukcesywnie. Tablice te będą przekazywane przy dostawie 
nowych tablic i przy wykorzystaniu opakowań ( kartonów) po dostarczonych nowych tablicach.   

Ad. 3)  Zamówienia są przekazywane faksem na wskazany przez wykonawcę numer. Zamawiający dopuszcza również drogę 
elektroniczną na podany przez wykonawcę e-mail.  

 

         Wicestarosta Wieruszowski 

                     Mirosław Urbaś 


