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Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
w w w .b i p .l e szn o .p l

Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu
Komunikacji Urzedu Miasta Leszna
Numer ogloszenia: 439536 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyc zy : zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby

Wydzialu Komunikacji Urzedu Miasta Leszna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okres lenie pr zedm iotu oraz w ielko sci lub zakr esu zam ów ienia: 1. Przedmiotem niniejszego

zamówienia jest: a) sprzedaz i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów do Wydzialu
Komunikacji Urzedu Miasta Leszna wykonanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z pózn.
zm.) w tym dorabianie wtórników tablic rejestracyjnych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 0

aja 2012 roku w sprawie warunków produkcji i

sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków le alizacyjnych (Dz. U. 2012r., poz. 585), b) odbiór od
Zamawiajacego i zlomowanie tablic rejestracyjnych zebranych podczas prze

trowywania i wycofywania

pojazdów z Wydzialu Komunikacji Urzedu Miasta Leszna na koszt Wykonawcy, c) Wykonawca dost

zac

bedzie tablice rejestracyjne na wlasny koszt do siedziby Wydzialu Komunikacji Urzedu Miasta Leszna ul.
Walowa 5, 64 - 100 Leszno partiami - w ilosciach i terminach wskazanych przez Zamawiajacego (pisemnie,
poczta elektroniczna lub faxem) to jest nie pózniej niz w ciagu 7 dni od daty zlozenia zamówienia, d)
Wykonawca obowiazany jest raz w miesiacu na wlasny koszt odebrac od Zamawiajacego tablice
rejestracyjne przeznaczone do zlomowania. Z czynnosci przekazania tablic rejestracyjnych do zlomowania
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strony sporzadza protokól zdawczo - odbiorczy. 2. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych
wprowadzonych w drodze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a) Wykonawca bedzie wykonywal
i dostarczal tablice wedlug nowych wzorów. 3. Tablice rejestracyjne powinny byc aluminiowe, foliowe,
odblaskowe, pakowane po 25 kpl. w kartonie i czytelnie opisane seria i numerami. 4. Dorobione wtórniki
tablic rejestracyjnych Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc do siedziby Wydzialu Komunikacji Urzedu
Miasta Leszna w terminie nie przekraczajacym 24 godzin od momentu zlozenia zapotrzebowania. 5.
Zamawiajacy informuje, ze orientacyjny limit ilosci tablic rejestracyjnych, których dotyczy niniejszy
przedmiot zamówienia wynosi 11 000 szt., w tym: a) tab e samochodowe jednorzedowe: 10 400 szt. b)
tablice samochodowe dwurzedowe: 100 szt. c) tablice motorowerowe: 200 szt. d) ta lice motocyklowe i
ciagnikowe: 300 szt. 6. Podane w ust. 5 limity tablic rej stracyjnych stanowia wartosc szacunkowa. Ilosc
tablic, która zostanie dostarczona Zamawiajacemu jest uzalezniona od wielkosci zapotrzebowania na nowe
rejestracje lub wymiane tablic. 7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za tablice rejestracyjne
dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem zgloszonym przez Zamawiajacego. 8. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji na okres 24 miesiecy na dostarczone tablice rejestracyjne. 9. W przypadku
dostawy tablic rejestracyjnych wadliwych lub innych niz zamówione, Wykonawca zobowiazany jest do ich
wymiany w terminie 24 godzin od chwili powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiajacego (pisemnie,
poczta elektroniczna lub faxem). Zamawiajacy wymaga, aby cena dla poszczególnych rodzajów tablic
rejestracyjnych byla jednakowa. Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi na zasadzie porównania zlozonych
ofert cenowych za jedna sztuke tablicy rejestracyjnej. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego
slownika zamówien CPV: 30195000-2.
II.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien uzupelniajacych: nie.
II.1.5) Ws pólny Slow nik Zamówien (CPV): 30.19.50.00-2.
II.1.6) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty czesc iowej: nie.
II.1.7) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty wariantow ej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na tem at wadium : 1. Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert obowiazany jest

wniesc wadium w wysokosci 3.000,00 zl, (slownie: trzy tysiecy zlotych zero groszy). 2. Wadium moze byc
wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu, 2) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
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2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium w formie pienieznej nalezy wniesc na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PKO BP
S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Przetarg na
dostawe tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji Urzedu Miasta Leszna. Kserokopie
dowodu przelewu potwierdzona za zgodnosc z oryginalem nalezy dolaczyc do oferty. 4. Wadium wnoszone
w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia
udzielonego przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci, nalezy wniesc poprzez zlozenie
oryginalów odpowiednich dokumentów w kasie Urzedu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.
Kserokopie poswiadczona za zgodnosc z oryginalem oraz pokwitowaniem zlozenia oryginalu w kasie
Urzedu Miasta Leszna, nalezy dolaczyc do oferty. 5. Z tresci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe, na
kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie
Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówien publicznych. 6. Wadium musi byc wniesione przed uplywem terminu skladania
ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na
rachunku bankowym Zamawiajacego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie

uczony z

postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona. 9. Zamawiajacy zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z
wyjatkiem Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 13. 10.
Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwróci wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publiczn go. 11. Zamawiajacy zwróci
niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
12. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 9, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 13.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie zlozyl dokumentów lub oswiadczen, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie. 14.
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przy adku,
gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie za ówienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa na
rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego o

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
III.2) ZALICZKI
Czy pr zewiduje s ie udzielenie zalic zek na poc zet wykonania zam ówienia: nie
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III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WA RUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli pr zepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis s pos obu dokony wania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada zezwolenie na
produkcje tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a ustawy z dni

0 czerwca 1997 roku - Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTA CH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIA LU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wyk azania s pelniania przez wykonaw ce war unków, o który ch mowa w art. 22
us t. 1 ustaw y, opróc z os wiadc zenia o spelnieniu warunków udzialu w post epowaniu, nalezy
przedlozy c:
l

koncesje, zezwolenie lub licencje

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 us taw y,
nalezy pr zedlozyc :
l

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokum enty podmiotów zagranicznych
Jezeli wykonawc a m a siedzibe lub m iejsce zam ieszkania poza tery torium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
III.4.3.1) dokum ent wy stawiony w kraju, w którym m a siedzibe lub miejsce zam ieszk ania
potwierdzajacy, ze:
l

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dok umenty niewy mienione w pkt III.4) albo w pkt I I.5)

6) Inne dokumenty: a) oswiadczenie o realizacji zamówienia silami wlasnymi albo wspólnie z innymi
podmiotami w formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w
formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców wówczas do oferty nalezy dolaczyc dokumenty, o
których mowa w rozdz. 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do zlozonego oswiadczenia (zalacznik nr 4 do SIWZ); b)
jezeli Wykonawca bedzie polegac na potencjale innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacych go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiazany jest do udowodnienia iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia poprzez zlozenie pisemnego zobowiazania
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podmiotów udostepniajacych swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; c) certyfikat uprawnionego podmiotu potwierdzajacy
zgodnosc oferowanych tablic rejestracyjnych lub materialów sluzacych do ich produkcji z warunkami
technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 ro u w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z pózn. zm.)
III.7) Czy ogranic za sie m ozliwosc ubiegania sie o zamówienie public zne tylko dla wykonawców, u
k tórych ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepelnospraw ne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Try b udzielenia zam ówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tres ci oferty, na
podstawie k tórej dokonano wyboru wykonawcy : tak
Dopuszczalne zmiany postanowien um owy oraz okreslenie warunków zmian

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przeslanek: a.
z powodu dzialan osób trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, które to dzialania nie sa
konsekwencja winy którejkolwiek ze stron; b. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy; c. przeksztalcenie
którejkolwiek ze stron umowy; d. dostosowanie umowy do mian powszechnie obowiazujacych przepisów
prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost
stawki VAT, nie wplywa na wysokosc wynagrodzenia - koszty zwiazane ze wzrostem stawki obciazaja
sprzedawce), e. zajda inne okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w dniu zawarcia umowy;
IV.4) INFORMACJ E ADMINISTRACYJ NE
IV.4.1) Adres s trony internetowej, na któr ej jes t dost epna specy fikacja istotnych warunków
zam ówienia: www.bip.leszno.pl
Specy fikacje istotnych warunków zam ówienia m ozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta Leszna ul.

Walowa 5, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).
IV.4.4) Term in skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w pos tepow aniu lub ofert: 16.11.2012

godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Leszna ul. Walowa 5, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).
IV.4.5) Term in zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Eur opejskiej oraz niepodlegajacy ch zwrotowi
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s rodków z pomocy udzielonej przez pans twa czlonkows kie Europejskiego Por ozum ienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które m ialy byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesc i zamówienia: nie
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