SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 39 – 46 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz
zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.
1. Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego z siedzibą: 87 – 100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, fax 056/
662 88 89, e-mail: przetargi@powiattorunski.pl, adres strony internetowej www.powiattorunski.pl
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów
2.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla
pojazdów wykonanych zgodnie ze wzorami i warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.).

Zakres rzeczowy obejmuje:
a)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w następujących ilościach:

b)

Lp.

Rodzaj tablic

Ilość zamówienia

1.

Tablice samochodowe jednorzędowe i mieszane

18 700 kpl.

2.

Tablice – pojazd elektryczny lub napędzany wodorem

50 kpl.

3.

Tablice jednorzędowe do przyczep

1 500 szt.

4.

Tablice dwurzędowe do przyczep

250 szt.

5.

Tablice motocyklowe (ciągnikowe)

1650 szt.

6.

Tablice motorowerowe

500 szt.

7.

Tablice indywidualne

50 szt.

8.

Wtórniki tablic

650 szt.

9.

Tablice „bagażnikowe”

150 szt.

10.

Tablice pomniejszone

100 kpl.

11.

Tablice profesjonalne

10 kpl.

12.

Tablice zabytkowe

50 szt.

13.

Tablice tymczasowe

100 kpl.

odbiór od zamawiającego i złomowanie wycofanych z ruchu tablic rejestracyjnych, nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu na koszt wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w poszczególnych asortymentach, w przypadku zmiany zapotrzebowania zgłoszonej przez zamawiającego. W takim
przypadku wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia, a należność wykonawcy,
zostanie ustalona jako iloczyn określonej w umowie ceny jednostkowej oraz liczby dostarczonych tablic.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 31523200-0 – trwałe znaki informacyjne
44423400-5 – znaki i podobne elementy.
Termin wykonania zamówienia: przez 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
a)
dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp:
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. 2019, poz. 498 z późn. zm.).
spełniają warunki dotyczące:
a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie
na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez właściwego miejscowo marszałka województwa, o którym mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
b)
sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie);
c)
zdolności technicznej lub zawodowej;
 zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca udokumentuje wykonanie 1 dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia objętym przetargiem o wartości nie mniejszej
niż 150 tys. zł;
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 4. niniejszej siwz.
2)

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość dokonania
najpierw oceny ofert a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 winni wykazać, że co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;
 każdy z wykonawców samodzielnie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
zamawiający żąda:
a) aktualne zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez właściwego miejscowo marszałka województwa
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, zamawiający żąda:
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (zał. nr 1a SIWZ);
d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Inne dokumenty:
e) wypełniony formularz oferty (zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji);
f) oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 1b do
SIWZ);
g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. 3 do
SIWZ
h) Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
Dokumenty z punktu 4 SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo
w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa, jeśli jest przedstawiana kopia to musi być poświadczona notarialnie.
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu podanego w punkcie 4 d) - składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4 d) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
tj.: załącznik nr 1C). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. fax 056/ 662 88 89, e-mail: przetargi@powiattorunski.pl
Do porozumiewania się z Wykonawcą upoważniona jest następująca osoba: Natalia Żochowska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
6. Informacja na temat wadium. Zamawiający odstępuje od żądania wadium.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu
oferty należy umieścić następującą informację: Oferta przetargowa na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów”. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Wymaga się, aby wszystkie poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
dokonywane w ofercie były jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – kancelaria, pokój nr 100, I piętro, w terminie do dn.
2 01 2019 r. do godz. 1000.
Oferty będą otwierane w dn. 2 01 2019 r. o godz. 1015 w pokoju nr 107, I piętro w siedzibie zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria:
cena oferty - 60 %
termin dostawy – 40 %
P=C+ T
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – cena oferty
T – termin dostawy od każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania przez uprawnione osoby
W kryterium cena oferty:
Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium
(60%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:
C = (C min / Cb) x 100 x 60 %
gdzie:
C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za kryterium „cena oferty”
C min - najniższa cena spośród badanych ofert
C b - cena badanej oferty
100 - współczynnik stały
60 % - waga procentowa kryterium
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
W kryterium termin dostawy oferta może uzyskać do 40 pkt. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
1.
termin dostawy do 7 dni - 40 pkt,
2.
termin dostawy do 10 dni - 20 pkt,
UWAGA! W przypadku ewentualnego braku wskazania „terminu dostawy” wykonawca otrzyma
20 pkt. Termin dostawy liczony w dniach, chodzi o dni robocze, od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.
Za ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwięcej punktów
w kryteriach.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Definicja ceny – przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 178)
2. Ocena końcowa oferty będzie sumą przyznanych punktów za kryteria oceny: cena i termin dostawy.
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3.

4.
5.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu. Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i
podlegającą zapłacie Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z
wykonaniem zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna być ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
poza zmianami ustawowymi stawki podatku VAT.
Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 181 wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu, do której jest on zobowiązany na podstawie ustaw, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art. 180 ust. 2.
1. odwołanie 180 – 198 ustawy Pzp;
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. skarga do sądu 198 a. – 198 g. ustawy Pzp;
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału ‘skarga do
sądu’ nie stanowią inaczej.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekazuje zawiadomienie jednocześnie wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. Zamawiający podpiszę umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane
w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
16. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
17. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
23. Grupa kapitałowa. Definicja grup kapitałowych z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019, poz. 369, z późn. zm.).
Art. 4 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art.
13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 i z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;
2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;
3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;
4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
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f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
5) porozumieniach - rozumie się przez to:
a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki,
c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;
(…)
14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Załączniki:
1a. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (przesłanki wykluczenia),
1b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (spełnianie warunków udziału),
1c. oświadczenie dot. grupy kapitałowej
2. formularz OFERTY,
3. oświadczenie o udostępnianiu zasobów
4. wzór umowy
5. wykaz dostaw

Zatwierdzam: 17.12.2019 r. .......……………….………………
data i podpis kierownika Zamawiającego
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Załącznik nr 1a
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...
........…………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 1b
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego
przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w …………..…………………………………………………..…………………………………………
.. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………..,
w
następującym
zakresie:
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 1c
Znak sprawy OR.272.1.16.2019
Zamawiający:
Zarząd Powiatu Toruńskiego
Siedziba: ul. Towarowa 4-6,Toruń
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy)

Oświadczam, że jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego należymy/nie
należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy i składamy listę
podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1.
2.
3.
4.
5.

………………
………………
………………
………………



niewłaściwe skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

13

Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
dla pojazdów

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Toruń, ul. Towarowa 4-6

WYKONAWCA

(wpisać wszystkich członków konsorcjum – jeśli wykonawca ubiega
się o zamówienie w trybie art. 23
ustawy)

ADRES: ....................................................................
TELEFON: ...................... FAKS: ...........................
E-MAIL: ...................................................................
NIP: ………………………………………………..

DATA

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Lp

Rodzaj tablic

Ilość
zamówienia

Cena jedn. netto

1

2

3

4

1.
2.

Tablice samochodowe jednorzędowe
i mieszane
Tablice – pojazd elektryczny lub
napędzany wodorem

Wartość
brutto rubr.
netto rubr. 3*4
5+VAT
5

6

18 700 kpl.
50 kpl.

3.

Tablice jednorzędowe do przyczep

1500 szt.

4.

Tablice dwurzędowe do przyczep

250 szt.

5.

Tablice motocyklowe (ciągnikowe)

6.

Tablice motorowerowe

7.

Tablice indywidualne

8.

Wtórniki tablic

650 szt.

9.

Tablice „bagażnikowe”

150 szt.

10.

Tablice pomniejszone

100 kpl.

11.

Tablice profesjonalne

10 kpl.

12.

Tablice zabytkowe

50 szt.

13.

Tablice tymczasowe

1 650 szt.
500 szt.
50 szt.

100 kpl.
Razem:
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TERMIN DOSTAWY

termin dostawy od każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania przez uprawnione osoby … dni

Oświadczam, że następującą część/ci zamówienia zamierzam/nie zamierzam powierzyć podwykonawcom
1. …………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
4. w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
5.
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? – należy
właściwe zaznaczyć:
□ TAK □ NIE
Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia
Komisji (WE) 800/2008.
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
o
W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż
50 pracowników, i którego obroty roczne lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
o
W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż
10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO.
1.

Miejscowość i data: ….…......……………..
.............………………………
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe jest, Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul.
Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (dalej „My”, „Zamawiający”). Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo starostwo@powiattorunski.pl telefonicznie 56/
662 88 88.
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Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@powiattorunski.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie, z treści kierowanych do nas pytań o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z Twojej oferty.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zamawiającego?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego zawartej z Tobą, w tym do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji
umowy, jak również w celu archiwizacyjnym.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
 nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 adres wykonawcy,
 adres email,
 imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Ciebie do kontaktu.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych
danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych
jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy
Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz że
Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich
sprostowania.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes
UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy Twoje dany osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu
elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas
w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji
publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas
obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
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Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje
dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

……………………………..
Miejscowość

………………………………..
Zapoznałem się: data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3
…………………………
miejscowość, data

Firma udostepniająca zasoby
Nazwa …………………………………………………...….…………..
Adres: Kod, miejscowość, ulica ………………………………………..
Tel., e-mail ………………………………………………………..
Oświadczenie
……………………………………… (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania ww. firmy,
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 § 1 i 297 § 1 Kodeksu
karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym jako udostępniający:
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że w postępowaniu
pn.: …………………………………………….……., sygn.. sprawy OR.272.1.15.2019
udostępniamy swoje zasoby*:
o zdolności finansowe lub ekonomiczne
o zdolności techniczne lub zawodowe
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wykonawcy:
…..………………………………………………………………………………….……………………….
nazwa wykonawcy składającego ofertę
Udostępnienie nastąpi w postaci:

udziału w realizacji części zamówienia – wymienić realizowaną część …………………………….,

konsultacji,

nadzoru,

doradztwa,

udostępnienia zasobów finansowych ……………………………………….,

udostępnienia zasobów osobowych –wymienić osoby i opisać sposób w jaki zasób ten będzie wykorzystywany …………………………………………………………………………………..,
Nasze zasoby udostępnione zostaną ww. wykonawcy na czas realizacji zawartej umowy z zamawiającym
tj. od daty jej zawarcia do …………* / lub na czas inny tj. ………………………………………………...
* zaznaczyć właściwe

…………………………………………
(podpis przedstawiciela udostepniającego określony aktem rejestrowym/powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolnością wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 4 i 5
ustawy).
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Załącznik nr 4

Wzór umowy
zawarta w dniu ………………….. 2018 r. w Toruniu, pomiędzy:
Powiatem Toruńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują:
Marek Olszewski – Starosta Toruński
Michał Ramlau – Wicestarosta,
zwanym dalej zamawiającym,
a
……………………………..…………………………..,
zwanym dalej wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (sygn.
sprawy OR.272.1.16.2019) na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Podstawowy opis przedmiotu umowy – Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę na rzecz
zamawiającego dostaw następujących rozdziałów i ilości aluminiowych odblaskowych tablic rejestracyjnych odpowiadających certyfikatowi udzielonemu przez Instytut Transportu Samochodowego
Nr ……….……….
Lp.
1.

Rodzaj tablic
Tablice samochodowe jednorzędowe i mieszane

Ilość zamówienia
18 700 kpl.

2.

Tablice – pojazd elektryczny lub napędzany wodorem

50 kpl.

3.

Tablice jednorzędowe do przyczep

1500 szt.

4.

Tablice dwurzędowe do przyczep

250 szt.

5.

Tablice motocyklowe (ciągnikowe)

1650 szt.

6.

Tablice motorowerowe

500 szt.

7.

Tablice indywidualne

50 szt.

8.

Wtórniki tablic

650 szt.

9.

Tablice „bagażnikowe”

150 szt.

10.

Tablice pomniejszone

100 kpl.

11.

Tablice profesjonalne

10 kpl.

12.

Tablice zabytkowe

50 szt.

13.

Tablice tymczasowe

100 kpl.

2. Podane w pkt 1 ilości zamówionych tablic mogą ulec zmianie w poszczególnych asortymentach w przypadku innych zapotrzebowań zgłoszonych przez zamawiającego do łącznej kwoty umowy w wysokości
………… zł, słownie: ……………………….…………..……. złotych 00/100, w tym podatek VAT.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru od zamawiającego wycofanych z ruchu tablic
rejestracyjnych raz w miesiącu, celem ich złomowania. Każdorazowy odbiór tablic od zamawiającego
następować będzie na podstawie komisyjnego protokołu przekazania (protokół zdawczo - odbiorczy).
Wykonawca upoważni osobę, która w jego imieniu kwitować będzie na protokole komisyjnego przekazania odbiór przeznaczonych do złomowania.
§2
1. Strony niniejszej umowy ustalają, że ceny jednostkowe netto tablic rejestracyjnych dostarczanych przez
Wykonawcę w oparciu o ofertę z przetargu z dnia …………… 2019 r. wynoszą:

OR.272.1.16.2019

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj tablic
Tablice samochodowe jednorzędowe i mieszane
Tablice – pojazd elektryczny lub napędzany wodorem
Tablice jednorzędowe do przyczep
Tablice dwurzędowe do przyczep
Tablice motocyklowe (ciągnikowe)
Tablice motorowerowe
Tablice indywidualne
Wtórniki tablic
Tablice „bagażnikowe”
Tablice pomniejszone
Tablice profesjonalne
Tablice zabytkowe
Tablice tymczasowe

Cena
… zł/kpl
… zł/kpl
… zł/szt.
… zł/szt.
… zł/szt.
… zł/szt.
… zł/szt.
… zł/szt.
… zł/kpl.
… zł/kpl.
… zł/kpl.
… zł/szt.
… zł/kpl.

2. Ceny podane w pkt 1 zawierają koszty dostarczenia przez Wykonawcę tablic do Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że ceny podane w pkt 1 będą obowiązywać do zrealizowania zamówienia.
4. Zapłata za dostarczone tablice rejestracyjnego nastąpi przelewem bankowym w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania faktury.
5. Podatek VAT wg obowiązującej stawki doliczony będzie na fakturach do ceny netto podanej w pkt 1.
6. Płatność na rachunek bankowy z faktury lub umowy bądź na rachunek ujęty w „Wykazie podatników
VAT” pod rygorem odmowy zapłaty.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i własnym transportem tablice rejestracyjne, o
których mowa w § 3 do siedziby Zamawiającego.
2. Tablice rejestracyjne stanowiące przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował partiami wg składanego zapotrzebowania określającego ilość, rodzaj tablic oraz wyróżniki literowe i kolejne numery, w
terminie do … dni od daty złożenia zlecenia.
3. Tablice będą dostarczane w opakowaniach kartonowych, po 25 kompletów w kartonie.
4. Koszt opakowania wliczony jest w cenę towaru.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wad lub braków w dostarczanych partiach tablic w
terminie siedmiu dni od chwili rozpakowania kolejnych tablic.
2. Reklamowane przez Zamawiającego tablice Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od
zgłoszenia reklamacji wymienić na wolne od wad albo uzupełnić dostawę.
§5
W razie niewykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary
umowne w wysokości 1% w-ści towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.
§6
Zamawiający zapłaci za nieterminową zapłatę faktur odsetki w wysokości ustawowej.
§7
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. W przypadku wyczerpania wartości zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, na który został zawarta.
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§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 strony mogą rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§9
Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 5

WYKAZ DOSTAW
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów

przedkładam(y) dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)

Lp

Nazwa podmiotu, na rzecz
którego dostawa została
wykonana

Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia

Termin wykonania
zamówienia

Uwaga: Do niniejszego wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane
zostały należycie

Miejscowość i data: …....………………..

.............….......………………
podpis
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