
Ogłoszenie nr 372837 - 2016 z dnia 2016-12-22 r. 
Legnica: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi w okresie od

30.12.2016r. do 29.12.2019r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 339051-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 341194-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 
39064725100000, ul. pl. Słowiański  8, 59220   Legnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 
767 212 100, faks 767 212 115, e-mail im@legnica.um.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.legnica.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi w okresie od 
30.12.2016r. do 29.12.2019r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
IM.RZP.271.3.34.2016



II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 
1.1. Wykonanie i dostawa w okresie obowiązywania umowy tablic rejestracyjnych, do oznaczenia 
wszystkich pojazdów samochodowych dopuszczanych do ruchu, wraz z ramkami do ich montażu w
ilości 50 % do każdej zamawianej partii według poniższej specyfikacji: l.p Opis Ilość 1. Tablice 
samochodowe zwyczajne jednorzędowe 45 632 sztuk 2. Tablice tymczasowe samochodowe 
jednorzędowe . 75 sztuk 3. Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe 135 sztuk 4. Tablice 
tymczasowe samochodowe dwurzędowe 15 sztuk 5. Tablice motorowerowe zwyczajne 261 sztuk 6. 
Tablice tymczasowe motorowerowe 15 sztuk 7. Tablice motocyklowe zwyczajne 1014 sztuk 8. 
Tablice tymczasowe motocyklowe 15 sztuk 9. Tablice zabytkowe 54 sztuk 10 Tablice samochodowe
zwyczajne jednorzędowe (przyczepy) 675 sztuk 11 Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe 
(przyczepy) 75 sztuk 12 Tablice indywidualne 126 sztuk 13 Wtórniki tablic rejestracyjnych 400 
sztuk RAZEM 48 492 sztuki 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wytwarzać i dostarczać 
Zamawiającemu na koszt własny tablice rejestracyjne wytworzone według wzorów i zasad 
technicznych zawartych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca
2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Z 2016 roku, poz.1038 tekst 
jednolity) z numerami podanymi przez Zamawiającego. 1.3. Podane w niniejszej instrukcji dla 
wykonawców w punkcie 1.1. ilości zamawianych poszczególnych rodzajów tablic mają charakter 
szacunkowy a górną granicę stanowi ogólna liczba zamawianych sztuk. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość ograniczenia, rozszerzenia lub zmiany zamawianych poszczególnych rodzajów 
tablic w zależności od faktycznego zapotrzebowania. 1.4. W przypadku zwiększenia 
zapotrzebowania na tablice rejestracyjne w okresie obowiązywania umowy, które przekroczy 
wartość określoną w umowie do 15%, przewiduje się możliwość złożenia zamówienia 
dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.5. W 
przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany 
obowiązujących przepisów, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie wykonywał tablice według 
nowych wzorów od dnia wejścia w życie tych przepisów. 1.6. Do każdej partii zamawianych tablic 
rejestracyjnych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ramki montażowe do umieszczenia 
tablic rejestracyjnych w ilości 50% zamawianych w danej partii tablic rejestracyjnych. Ramki 
powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, górna i boczne ściany ramki powinny posiadać 
listwy podtrzymujące tablicę rejestracyjną. Tablica powinna być zamykana w ramce dolną listwą 
zatrzaskową-wzór tablicy do montażu ramki określa załącznik nr 7 do umowy. Na listwie 
zatrzaskowej powinien znajdować się kolorowy nadruk reklamowy według wzorów stanowiących 
załącznik nr 5 do umowy oraz spełniający wymagania określone w dokumencie ramowym Urzędu 
Miasta Legnica pn ”Katalog systemu identyfikacji wizualnej marki Legnica” - załącznik nr 6 do 
umowy. Pliki źródłowe z wymaganiami graficznymi ramki zostaną przekazane Wykonawcy 
elektronicznie, po podpisaniu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 44423400-5
Dodatkowe kody CPV: 44400000-4
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT372093.16
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
UTAL Sp. z oo. ,  tablie@utal.pl,  Gruszczyn,ul. Katarzyńska 9,  62-006,  Kobylnica,  kraj/woj. 
wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 394143.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 394143.09
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 408548.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie           na podstawie art.      ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 


