
DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia są  następujące rodzaje tablic rejestracyjnych określone przez wspólny
słownik zamówień CPV 30195000-2:

1) Tablice,  które  ze  względu  na  wielkość  dzielą  się  na:  samochodowe  (jednorzędowe  i
dwurzędowe,  jednorzędowe  zmniejszone),  motocyklowe  (dwurzędowe),  motorowerowe
(dwurzędowe).

2) Norma  jakościowa  dotycząca  przedmiotu  zamówienia  została  określona  zgodnie  z
załącznikiem nr  13  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa z  dnia  11
grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. Poz. 2355 z późń. zm.).

 
      3)  Dostawy tablic rejestracyjnych odbywać się będą od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r.

      4) Kryteria wyboru oferty:
          a) Cena – 60%

          b) Gwarancja – 20 % , minimum 24 miesiące, ale nie więcej niż 48 miesięcy

          c) Czas dostawy – 20%
        -   w odniesieniu do tablic odtworzonych (wtórników) i  indywidualnych w terminie nie
dłuższym niż 5 dni  roboczych od zgłoszenia, zgodnie z §2 pkt 3a umowy.
        

L.p.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Tablice rejestracyjne (z uwzględnieniem wtórników tablic)
Ilość
(szt.)

1. Samochodowe zwyczajne (jednorzędowe) 41400

2. Samochodowe zwyczajne (dwurzędowe) 50

3. Samochodowe indywidualne (jednorzędowe) 100

4. Samochodowe indywidualne (dwurzędowe) 5

5. Motocyklowe zwyczajne (dwurzędowe) 1000

6. Motocyklowe indywidualne (dwurzędowe) 10

7. Motorowerowe zwyczajne (dwurzędowe) 500

8. Samochodowe zabytkowe (jednorzędowe) 50

9. Samochodowe zabytkowe (dwurzędowe) 10

10. Motocyklowe zabytkowe (dwurzędowe) 20

11. Samochodowe tymczasowe (jednorzędowe) 10

12. Samochodowe tymczasowe (dwurzędowe) 10

13. Motocyklowe tymczasowe (dwurzędowe) 10

14. Motorowerowe tymczasowe (dwurzędowe) 5



L.p.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Tablice rejestracyjne (z uwzględnieniem wtórników tablic)
Ilość
(szt.)

15. Samochodowe zwyczajne jednorzędowe zmniejszone 600

16. Samochodowe tymczasowe dla pojazdów posiadających 
zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do 
umieszczenia tablicy rejestracyjnej

20

                Razem                                                                                                     43800

Tablice dyplomatyczne i badawcze nie zostały ujęte w powyższym przedmiocie zamówienia z 
uwagi na to, iż brak jest na terenie miasta Płocka placówek dyplomatycznych oraz ośrodków 
badawczo rozwojowych przemysłu motoryzacyjnego.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany ilościowej między rodzajem tablic
rejestracyjnych  do  20%  zamówienia  –  w  ramach  środków  finansowych  przeznaczonych  na
realizację niniejszego zamówienia.
      Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wartości zamówienia do 20% w stosunku do
wartości  maksymalnej  nominalnej  zobowiązania  i  w  konsekwencji  zamówienia  liczby tablic  o
łącznej wartości niższej niż maksymalna nominalna wartość zobowiązania.
      Zamawiący zastrzega, że czas dostawy tablic seryjnych nie może być w terminie dłuższym niż
30 dni od daty zamówienia zgodnie z §2 pkt 3b umowy.

WYMAGANIA, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 USTAWY PZP: 

1. Produkcja  tablic  rejestracyjnych  oraz  ich  wtórników  jest  działalnością  regulowaną  w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz.
646  z  późń.  zm.)  i  wymaga  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  produkujących  tablice
rejestracyjne co należy udokumentować posiadaniem aktualnego zezwolenia na produkcję
tablic rejestracyjnych wydane przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na
siedzibę przedsiębiorcy zgodnie z art. 75a i art. 75aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018. poz. 1990).

2. Wymagany jest certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do
ich produkcji z warunkami technicznymi o którym mowa w art. 75a ust 2 pkt 2 ustawy  z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowy ( Dz. U. 2018. poz. 1990) wydany przez
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

3. Dostarczane  tablice  rejestracyjne  z  wytłoczonym  numerem  muszą  być  umieszczone  w
opakowaniach  jednostkowych  lub  zbiorczych  wraz  z  opisem  tj.  :  nazwa  producenta,
specyfikacja  zawartości  opakowania,  w  szczególności  ilość  tablic  i  zakres  numerów
rejestracyjnych.


