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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256100-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Legnica: Tablice

2010/S 167-256100

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Słowiański 8
Kontaktowy: Urząd Miasta Legnica Plac Słowiański 7, pokój nr 22
Do wiadomości: Violetta Piwońska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Faks  +48 767212325
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8, pokój nr 208
Kontaktowy: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22.
Do wiadomości: Violetta Piwońska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Faks  +48 767212325
Internet: www.legnica.eu

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256100-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
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Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 30.12.2010 r. do 29.12.2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy Legnica.
Kod NUTS PL516

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - 47.142 sztuki w tym:
— tablice samochodowe jednorzędowe 43 500 sztuk,
— tablice samochodowe dwurzędowe 600 sztuk,
— tablice motorowerowe 600 sztuk,
— tablice motocyklowe, do ciągników i kładów 840 sztuk,
— tablice zabytkowe 12 sztuk,
— tablice do przyczep jednorzędowe 750 sztuk,
— tablice do przyczep dwurzędowe 620 sztuk,
— tablice indywidualne 20 sztuk,
— wtórniki tablic rejestracynych 200 sztuk.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30195000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Powyżej 193 000 EUR.
Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 750 000,00 EUR

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 30.12.2010. Zakończenie 29.12.2013

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
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Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 1 do "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
b) zezwolenia Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 1 do "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia każde obejmujące dostawę
tablic rejestracyjnych pojazdów w ilości stanowiącej min 25 % ogólnej ilości wymaganej w zamówieniu – patrz
pkt 8 "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do " Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
b) wykazu wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr
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3 do "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia + dokumenty
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IM 342-12/1/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 6.10.2010
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.10.2010 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.10.2010 - 12:30
Miejsce
Urząd Maisata Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 9.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
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VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 30/08/2013

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.8.2010

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

