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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej 

w zł równowartości kwoty 209.000 euro zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) 

na zadanie pn.: 

 
 

 
 
 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych  
oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Szydłowiec, dnia 07 marca 2016 roku 



§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj ącego: 
Powiat Szydłowiecki 
Plac  Marii Konopnickiej 7,  
26-500 SZYDŁOWIEC 
NIP   7991963340 
REGON  670223215 
tel. 48 617 70 00, fax. 48 617 70 09 
adres strony internetowej. www.szydlowiecpowiat.pl 
Adres strony internetowej BIP: www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net 
Godziny urzędowania: od godz. 07:30 do godz. 16:00 (w poniedziałki)  
od godz. 07:30 do godz. 15:30 (od wtorku do czwartku) 
od godz. 07:30 do godz. 15:00 (w piątki) 
 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: „Wykonanie i dostawa tablic 

rejestracyjnych oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji”. 
2. Postępowanie na wyżej wymienione zadania prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 10, 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w procedurze odpowiedniej dla 
zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą. 

3. Źródła finansowania. 
Zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

4. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 
zastosowane jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic 

przeznaczonych do kasacji wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach 
wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz w odrębnie zapakowanych kompletach (jako 
komplet należy rozumieć tablice z tym samym numerem rejestracyjnym). Tablice rejestracyjne 
muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) oraz Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. 
zm.). 

1) Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przyszłym zamówieniem w sposób 
następujący: 

a) tablice rej. samochodowe jedno i dwurzędowe  - 7500 kpl. 
b) tablice rej. motocyklowe     -   200 szt. 
c) tablice rej. ciągnikowe     -   200 szt. 
d) tablice rej. motorowerowe     -   350 szt. 
e) tablice rej do przyczep     -   300 szt. 
f) tablice rej. zabytkowe samochodowe   -      10 kpl. 
g) tablice rej. indywidualne samochodowe  -      10 kpl. 
h) tablice rej. tymczasowe samochodowe jednorzędowe -   30 kpl.  
2. Informacje dodatkowe: 
a) stosownie do złożonego każdorazowo zapotrzebowania/zamówienia tablice rejestracyjne będą 

wyprodukowane i dostarczone transportem wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7, Wydziału Komunikacji i Transportu; 

b) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest przez czas trwania umowy do 
posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany ilościowej między rodzajem tablic 
rejestracyjnych w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego 
zamówienia. 



d) Dostawa tablic będzie się odbywać sukcesywnie, w ilościach i terminie wskazanym każdorazowo 
przez Zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym zamówieniu.  

e) Termin dostawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia 
przez    Wykonawcę.  

f) Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane tablice w ramach zamówienia na 
okres 36 miesięcy od dnia dostawy. 

4 Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 
kod CPV 
Główny przedmiot - 34.92.84.70-3 
Dodatkowe przedmioty: 
14.72.10.00-1 

 
§ 3a Podwykonawstwo: 

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie części zamówienia, tj. 
rodzaju powierzanej czynności, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 
§ 4. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zrealizuje dostawy w terminie od dnia podpisania umowy przez 24 miesiące. 
 
§ 5. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 
tych warunków: 
1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał że posiada uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych z w ytłoczonymi 
numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów reje stracyjnych, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, 
poz.1137 ze zm). 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść zaświadczenia o wpisie 
Wykonawcy do rejestru przedsi ębiorców produkuj ących tablice rejestracyjne , o którym 
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 roku, poz.1137 ze zm.), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze 
względu na siedzibę przedsiębiorcy; 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164) 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie wykazanie wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy tablic rejestracyjnych o wartości co najmniej 
50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto); 

 Do sporządzenia wykazu dostaw można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164) 

3. dysponowania potencjałem technicznym;  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  

 Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, 



że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  

 Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  

 Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego 
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164) 

6.  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 tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 13 do SIWZ) 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w ust. 8 pkt. 2), 4), 5) wykonawcy mogą spełnić łącznie. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnikiem musi być jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 
§ 6. Informacja o o świadczeniach lub dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: 
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w post ępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych - w formie załącznika nr 2; 

2) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesja, 
zezwolenie lub licencja, tzn. zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców 
produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.), prowadzonego przez 
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru 



stanowiącego załącznik 3 do siwz, oraz załączeniem dowodów*), czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

4) Dowodami, o których mowa w pkt 3) są: 
a) poświadczenia; 
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 
5) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawy, wskazane w wykazie, 

o którym mowa w pkt 3) , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 4). 

6) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio  
w pkt 3) oraz pkt 4), budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego 
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

7) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające 
m. in. informacje dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
8) W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie tych podmiotów o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

2) aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2. 
 
 



3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4. Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ powinny być 
sporządzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączane w języku obcym powinny być 
załączone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, 
że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy Pzp. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / 

dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 składa każdy z wykonawców. Dokumenty / 
oświadczenia, o których mowa w § 6  ust. 1 pkt. 1 i 2 wykonawcy składają wspólnie.  

8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej– wzór stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenia zamówienia w/w dokument składa każdy z wykonawców. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późń. zm.) ilekroć jest mowa o: 
• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
• przedsi ębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, 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 o swobodzie działalności gospodarczej, 
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 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13, 
d) związek przedsiębiorców - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 



• przej ęciu 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), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

 
9. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 

Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych 
oświadczeń i załączników: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego 
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 
Ustawy. 

3) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z Wykonawcami: 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania w/w dokumentów faxem. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy kierować do Zamawiającego: 
1) pisemnie na adres: 

Powiat Szydłowiecki 
pl. M. Konopnickiej 7,  
26-500 SZYDŁOWIEC 

2) za pomocą faksu na  nr 48 617 70 09 
3) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

a) w zakresie przedmiotu zamówienia-  Maryla Czarnota 
b) w zakresie procedury      - Magdalena Kisiel 

4) Osoby wymienione w pkt. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom 
informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na 
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
Wykonawców wiążące. 

 
§ 8. Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 



§ 9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych  oraz minimalne warunki, jakim musz ą 
odpowiada ć oferty wariantowe, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
§ 10. Wymagania dotycz ące wadium: 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 42, poz. 275).  

Uwaga!  
Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy w formie 
oryginału załączyć do oferty. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia 
nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium 
wniesione  
w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, 
co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione,  
w szczególności poprzez rozumienie ważności gwarancji i poręczeń w inny sposób niż jako czas,  
w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 Pekao S.A. 
O/Szydłowiec w takim terminie, aby najpó źniej przed upływem terminu składania ofert –  
określonym w § 13 ust.1 SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały si ę 
na wskazanym wy żej rachunku Zamawiaj ącego. Zamawiaj ący stwierdzi wniesienie wadium 
na podstawie informacji banku prowadz ącego w/w rachunek.  
UWAGA!  
Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia 
wadium w formie pieni ężnej zarówno je żeli zostanie dokonana w kasie Zamawiaj ącego jak 
równie ż jeżeli zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek 

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w §11 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych.  
 
§ 11. Termin zwi ązania ofert ą: 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 



5. Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod 
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli 
odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie 
do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

 
§ 12. Opis sposobu przygotowania ofert: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 
3. Koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – 
poświadczenie „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

5. Jeśli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
należy załączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Zamawiający zaleca aby każda strona oferty posiadająca treść (zapisana) została 
ponumerowana. 

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, Załączniki  
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 

Uwaga: Załączniki do niniejszej SIWZ nie mają charakteru wymaganych formularzy,  
a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby 
ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. 

8. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
popisującej/ych ofertę. 

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

10. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Oferta winna mieć następujące oznaczenie:  
Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 SZYDŁOWIEC 
Oferta na „Wykonanie i dostaw ę tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic 
przeznaczonych do kasacji”. 
Nie otwiera ć przed terminem otwarcia ofert 

11. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci 
firmowej lub odręcznego napisu, firma Wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi 
rejestrowymi/ewidencyjnymi. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert.  

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad jak składana 
oferta z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Do dyspozycji zmiany oferty musi być dołączony 
dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona 
do reprezentowania Wykonawcy. 

14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie 
zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE 
OFERTY”. 

15. Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.  
16. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane opakowania zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE OFERTY”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

17. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
18. Opakowania oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed otwarciem 

opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po  stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  



19. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione 
podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym 
rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie 
jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.  
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, 
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

20. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego; 

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów – 
należy dołączyć do oferty; 

c) przedstawiciel / partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy  
w sprawie zamówienia publicznego; 

d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań; 

e) w przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem 
do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę 
Wykonawców występujących wspólnie. Termin na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie 
może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

21.  Wykonawca, działając na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, zobowiązany jest w pkt. 8 
formularza ofertowego, złożyć oświadczenie czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć do 
powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego, poprzez zaznaczenie wła ściwego 
kwadratu . W sytuacji, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego. Powstanie 
obowi ązku podatkowego u Zamawiaj ącego może wynikać z takich okoliczności jak: 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się 
analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 
podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Brak 
oświadczenia Wykonawcy skutkował będzie odrzuceniem oferty. 

 
§ 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer t: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7,  
26-500 SZYDŁOWIEC 
pokój nr 100 Kancelaria Starosty 
do dnia 15 marca 2016 roku do godz. 10:00 

2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego 
Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7,  
26-500 SZYDŁOWIEC 
pokój nr 106 Sala konferencyjna 
w dniu 15 marca 2016 roku o godz. 10:15 

3. Sesja otwarcia ofert: 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest 
jawne i następuje bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Otwarcie ofert odbędzie się  
w następującej kolejności: 



oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY” 
oferty z napisem „ZMIANA OFERTY” 
pozostałe oferty wg kolejności złożenia 

2) Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia oraz okres 
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 
§ 14. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za 

wykonanie czynności opisanych w § 3 SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem § 
12 ust. 21 SIWZ. 
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w zdaniu drugim § 12 u st. 21  SIWZ Wykonawca zobowi ązany 
jest 
podać warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży 
po stronie Zamawiaj ącego. Zamawiaj ący w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usł ug, który miałby obowi ązek rozliczy ć 
zgodnie z tymi przepisami. 

2.  Opis obliczenia ceny ofertowej: w formularzu ofertowym w kolumnie 5 „cena jednostkowa” należy 
wpisać cenę za 1 kpl. lub 1 szt. danej tablicy. W kolumnie 6 „wartość [4X5]” należy podać iloczyn 
wynikający z przemnożenia ilości jednostek miary - z kolumny 4 oraz ceny jednostkowej - z 
kolumny 5. W wierszu „razem wartość” należy zsumować poszczególne pozycje z kolumny 6 
„wartość”. Następnie wartość tą, należy wpisać liczbą i słownie. 

3. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 
grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość 
ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); 

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 
zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); 
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 
zaokrąglania.  
W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 
przedstawionymi zasadami. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w § 15 SIWZ. 
7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą 

zmianom. 
8. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, w stosunku do których Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić (zapłacić) 
należności publicznoprawne z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, zdrowotnej, Fundusz 
Pracy oraz zaliczkę na podatek dochodowy, zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również 
te należności. 
W przypadku wybrania oferty złożonej przez takiego wykonawcę, wynagrodzenie do zapłaty na 
rachunek wskazany przez wykonawcę zostanie odpowiednio pomniejszone o w/w należności 
publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany będzie Zamawiający. W takim przypadku 
łączne finansowe zobowiązanie Zamawiającego (tj. wynagrodzenie Wykonawcy przekazane na 
rachunek oraz związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek) wynikające z 
tytułu zawartej 
z Wykonawcą umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zaoferowanej ceny ofertowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

10. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 
będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 



w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 
w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych 
dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust.3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) oraz pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów.  

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
§ 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert 

przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
 cena ofertowa     - 95 % (max 95 pkt) 
 termin realizacji zamówienia - dostawy  -   5 % (max   5 pkt) 
2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad: 
1) Kryterium „cena P(Ci)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu   

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
            P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt 
 
      gdzie:  C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 
                 Ci      - cena brutto oferty badanej  
 P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
 
2) Ocena w zakresie kryterium termin realizacji zamówienia - dostawy będzie dokonywana na 

podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia -  dostawy  – liczba 
punktów możliwych do uzyskania – 5 pkt 

− Termin realizacji zamówienia - dostawy (od dnia złożenia zamówienia) dotyczy każdorazowej 
dostawy. 

− Termin realizacji zamówienia należy podać w dniach. 
− Zamawiający przyznawać będzie punkty (zgodnie z poniższym wzorem) w zależności od 

zadeklarowanej przez wykonawcę liczby dni realizacji zamówienia, jednak nie więcej niż 14 
dni. 

− W przypadku dostawy tablic rejestracyjnych zawieraj ących wady jako ściowe, ilo ściowe, 
tablice inne ni ż zamówione oraz w przypadku zamawiania wtórników ob owiązuje 24 
godzinny termin realizacji zamówienia od dnia zło żenia zamówienia lub zgłoszenia 
wady.  

− W przypadku zadeklarowania terminu realizacji zamówienia - dostawy powyżej 14 dni 
kalendarzowych (od dnia złożenia zamówienia), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną 
ze SIWZ. 

− Kryterium "termin realizacji zamówienia - dostawy" obliczone zostanie według poniższego 
wzoru 
 

            P(Ti) = (Tmin / Ti) x 5 pkt 
 
      gdzie:  T min  – najkrótszy termin realizacji zamówienia(w dniach) 
                 Ti      - badany termin realizacji zamówienia (w dniach) 
 P(Ti) – ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia -  dostawy 
 
3) Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów: 
       P = P(Ci) + P(Ti) 
3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch 



miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość  

punktów. 
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a. oczywiste omyłki pisarskie; 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian  
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
§ 16. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną zamieszczone również na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. 
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca 

zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. 
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.  

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

 
§ 17. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy: 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wysoko ści 5 % warto ść oferty brutto. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca 
jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 
określonych w art. 148 ust.1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 

2) W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy 
Pzp) i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie opisanej w art.148 ust.1 
pkt 3 i 4 tj. gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych-  



3. Gwarancje winny być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 
Gwarancja w swej treści musi zabezpieczać należycie interesy Zamawiającego.  Gwarancja na 
„pierwsze żądanie” ma na celu zabezpieczenie w sposób zupełny interesów beneficjenta 
(zamawiającego). Gwarantowi ma zaoszczędzić dokonywania jakichkolwiek ocen stosunków 
prawnych (miedzy Wykonawcą a Zamawiającym) , czy też oceny prawidłowości przedkładanych 
mu dokumentów, jako koniecznych przesłanek żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Realizacja 
uprawnień beneficjenta z tego rodzaju gwarancji następuje w drodze zgłoszenia gwarantowi 
żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Dodatkowe akty staranności z jego strony nie są wymagane. 
Gwarant nie może uzależnić swojego obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej od tego, czy żądanie 
jest uprawnione i wymagać czynności sprawdzających. Żądanie dokonania takich czynności jest 
sprzeczne z istotą gwarancji  na pierwsze żądanie beneficjenta. Klauzula ta oznacza rezygnację 
gwaranta z dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu sprawdzenie, czy zgłoszone 
żądanie beneficjenta jest uprawnione. Gospodarczo tego typu gwarancje pełnią dla ich 
beneficjenta taką samą funkcję jak depozyt pieniężny (gwarancje są wymienione art. 148 ust.1  
ustawy Pzp równolegle z formą pieniężną zabezpieczenia), dają mu bowiem możliwość 
natychmiastowego otrzymania środków pieniężnych w przypadku określonym w umowie gwarancji 
tj. pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli 
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w art. 
148 ust. 1 pkt 2) i 5) ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.148 
ust.2  ustawy Pzp,  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet 
zabezpieczenia, 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane, 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt 5). 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady . 

 
§ 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki um owy albo wzór umowy, je żeli 
Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach: 
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ  
 
§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia: 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: 
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej ręki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania  
w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 



6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.: 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia 

 
§ 20. Zamówienie uzupełniaj ące:  
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
 
§ 21. Umowa ramowa: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 22. Aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
§ 23. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym a Wykonawc ą: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
§ 24. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy. 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty        - Załącznik Nr   1 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   - Załącznik Nr   2 
3. Wykaz zrealizowanych dostaw       - Załącznik Nr   3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik Nr   4 
5. Projekt umowy        - Załącznik Nr   5 
6. Wzór pełnomocnictwa        - Załącznik Nr   6 
7. Lista podmiotów kapitałowych       - Załącznik Nr   7 
8. Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   - Załącznik Nr   8 
9. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  - Załącznik Nr   9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

   Formularz oferty 
............................................................    

............................................................    

............................................................   

 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON .............................................. 

NIP...................................................... 

tel./fax …………………………………… 

e-mail …………………………………..... 

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarz ąd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w § 3 SIWZ zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych 
we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:  

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

Cena 
jednostkowa (za 

1 kpl/1 szt.) 

Warto ść 
[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Tablice rejestracyjne samochodowe 

jednorz ędowe i dwurz ędowe  kpl.  7500  
 
 
 

2 Tablice rejestracyjne motocyklowe szt. 200   

3 Tablice rejestracyjne ci ągnikowe szt. 200   

4 Tablice rejestracyjne motorowerowe szt. 350   

5 Tablice rejestracyjne do przyczep szt. 300   

6 
Tablice rejestracyjne zabytkowe 

samochodowe  kpl. 10   

7 
Tablice rejestracyjne indywidualne 

samochodowe kpl. 10   

8 
Tablice rejestracyjne tymczasowe 

samochodowe jednorz ędowe kpl. 30   



Razem warto ść w zł* ):  

RAZEM WARTOŚĆ słownie złotych:  

………………………………………………………….……..………………………. 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……… 

 
*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w § 3 SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem § 12 pkt 21 
SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w zdaniu drugim § 12 p kt 21SIWZ Wykonawca zobowi ązany 
jest poda ć warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty 
leży po stronie Zamawiaj ącego i jednocze śnie uzupełni ć właściwe o świadczenie w pkt. 8 
formularza ofertowego.  

 
2. Oświadczam(-y), że dostarczę(-ymy) tablice rejestracyjne w ciągu ……………..dni 

kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zmawiającego. 
UWAGA !!! zaoferowany termin dostawy tablic rejestr acyjnych nie mo że przekroczy ć 
14 dni. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy przez 24 miesiące. 
4. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z  upływem terminu składania ofert. 
5. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiaj ącego . 

6. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert 
mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później jednak niż w 
terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców tj. 
(UWAGA-należy podać rodzaj powierzonej czynności) 
……..…………….............………………………………………………**) 

**)  wypełnić jeżeli dotyczy 
 

8. Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: 
� będzie prowadził do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego  zgodnie z 
przepisami  
o podatku od towarów i usług, w zakresie ………………………………………………………… 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego).***) 
 
� nie będzie prowadził do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego  zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług ***) 
***) zaznaczyć właściwe   

 
 
 
Data    ....................................................                         …………............................................................................................... 

   (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
 osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 



 
Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 
................................................................................................................................ 

siedziba/ adres 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  
na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o nazwie: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz z łomowanie tablic przeznaczonych 

do kasacji”  ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 

oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 
.....................................................            ........................................................................................ 

/miejscowość, data/                                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego  
                                                                                  przedstawiciela wykonawcy(ców)/ 
         



 
Załącznik Nr 3 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
......................................................................... 
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ców 
 
 

Wykaz wykonanych głównych dostaw   
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termin u składania ofert, a je żeli 

okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie,  
 

* W przypadku, gdy Wykonawca  polega  na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu  pisemne zobowi ązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykona wcy niezb ędnych 
zasobów zamówienia.    

   Wymagana forma dokumentu - oryginał  
 

Uwaga:  
Do wykazu należy załączyć dowody, czy dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
Dowodami, o których mowa s ą:  
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert, 
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)  
 
 

 
.....................................................................                                                  ................................................................................ 
                Miejscowość, data podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych  

            do reprezentowania Wykonawcy/ców

Lp.  
Przedmiot 
 dostawy  

 

Nazwa i adres 
dostawcy   

- w przypadku gdy 
Wykonawca polega 

na wiedzy  
i doświadczeniu 

innego podmiotu* 
 

Termin  wykonania  
dostawy  

  data rozpocz ęcia  
– data zako ńczenia  

(od  dd/mm/rrrr   
 do  dd/mm/rrrr) 

Warto ść wykonanej 
dostawy 

brutto [PLN]   

Nazwa i adres 
odbiorcy 
dostawy  

1 2 3 4 5 6 

      

      
  

 
 
 
 
 

   
 

 

  
 
 
 
 
 

   
 

 



 
Załącznik Nr 4 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

................................................................................................................................ 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

 
................................................................................................................................ 

/siedziba/ 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w a rt. 24 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy Prawo 
zamówie ń publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 
  

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: 
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz zł omowanie tablic przeznaczonych 
do kasacji” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 
oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
...........................................................      ................................................................................... 
  /miejscowość, data/                                               /pieczęć i podpis upełnomocnionego  
                                                                            przedstawiciela wykonawcy(ców)/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik Nr 5 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

P R O J E K T     U M O W Y 

 
UMOWA NR  

 
Zawarta w dniu                                                      pomiędzy: 
Powiatem Szydłowieckim, 26-500 Szydłowiec,  pl. M. Konopnickiej 7 reprezentowanym przez: 
1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Szydłowieckiego  
2. Romana Woźniaka - Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk 
zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM” 
a Firm ą: ………………………………………………………………. 
z drugiej strony zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ„ 
reprezentowanym przez: 
1.  
zawarto umow ę o nast ępującej tre ści: 

 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez zamawiającego oferty dostawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic 
przeznaczonych do kasacji” 

Zawarto: umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą do dostarczenia tablic 

rejestracyjnych wyszczególnionych w zamówieniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia przy odbiorze przedmiotu umowy pisemnego 

oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
najlepszą wiedzą i wolą Wykonawcy oraz że Wykonawca dokonał niezbędnych prób i pomiarów 
specjalistycznych. 

3. Stosownie do złożonego każdorazowo zapotrzebowania/zamówienia tablice rejestracyjne będą 
wyprodukowane i dostarczone transportem wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7, Wydziału Komunikacji i Transportu; 

4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest przez czas trwania umowy do 
posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne; 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany ilościowej między rodzajem tablic 
rejestracyjnych w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego 
zamówienia. 

6. Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane tablice w ramach zamówienia na 
okres 36 miesięcy od dnia dostawy. 

 
§ 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na wyroby tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.) 

§ 3 
1. Dostawa tablic określonych w § 1 będzie się odbywać sukcesywnie, w ilościach i terminie 

wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym zamówieniu. 
2. Termin dostawy, o których mowa w ust. 1 wynosi ………… dni kalendarzowych od daty 

otrzymania zamówienia przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tablice, o których mowa w § 1 na własny koszt 

(transport), do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego - wykonać i dostarczyć 

jednostkowe ilości (wtórniki) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 
 



§ 5 
1. Tablice dostarczane będą opakowane w kartonach (po 25 kpl w kartonie) opisane serią i 

numerami. 
2. Kartony są bezzwrotne, a ich koszt mieści się w cenie tablic. 
3. Za datę odbioru uważa się datę przekazania tablic upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego na dokumencie, o którym mowa w ust. 4. 
4. Do każdej partii dostarczonych tablic Wykonawca jest obowiązany dołączyć dowód dostawy (kwit 

Wz), którego przy odbiorze jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca. 
 

§ 6 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto………………………………… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………..………….) 
w tym podatek podatek VAT 23%; …………… zł,  

2. Za odebrane tablice rejestracyjne Zamawiający zobowiązuje się zapłacić następujące ceny brutto: 
− tablice rej. samochodowe jedno i dwurzędowe  ................. zł/kpl. 
− tablice rej. motocyklowe     .................. zł/szt. 
− tablice rej. ciągnikowe     .................. zł/szt. 
− tablice rej. motorowerowe     .................. zł/szt. 
− tablice rej.  do przyczep     .................. zł/szt. 
− tablice rej. zabytkowe samochodowe   ................. zł/kpl. 
− tablice rej. indywidualne samochodowe   ................. zł/kpl. 
− tablice rej  tymczasowe samochodowe jednorzędowe ................. zł/kpl. 

 (Powyższe ceny zawierają podatek VAT - 23%) 
3. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 pozostają niezmienne do końca trwania niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należność za dostarczanie tablic przelewem na 

wskazane konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się - na każdorazowe pisemne zgłoszenie Zamawiającego - do 
dokonania złomowania tablic przeznaczonych przez Zamawiającego do kasacji. 

2. Transportu tablic przeznaczonych do złomowania od Zamawiającego oraz złomowania dokonuje 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Termin odbioru złomowanych tablic strony 
będą ustalały każdorazowo. 

 
§ 8  

1. Umowę strony zawierają na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia …………………. 
roku, z prawem wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem 3-miesiecznego terminu 
wypowiedzenia 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie 
spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) zwłoki w dostawie tablic w wysokości 1% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, 
2) zwłoki w wymianie wadliwych tablic w wysokości 1% wartości brutto wymienionych tablic 

za każdy dzień zwłoki, 
3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub w części z przyczyn, za 

które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wartości brutto umowy lub odpowiednio 
10% wartości brutto dostaw od wykonania, której odstąpiono, 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę dostaw objętych niniejszą umową w wysokości 10% wartości brutto umowy lub 
odpowiednio 10% wartości brutto dostaw, od wykonania, których odstąpiono. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

3. Niezależnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania od 
wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia. 



 
§ 10 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad, czy usterek w dostarczonych tablicach 
Wykonawca w ciągu 7 dni dokona ich wymiany. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 6 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Wypełniaj ą wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) 

 
......................................., dnia .................2016 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „Wykonanie i 
dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tabl ic przeznaczonych do kasacji” , w którym 
Powiat Szydłowiecki jest Zamawiającym, my niżej podpisani:  

 

1. ..................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. .................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

.......................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 

1. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

............................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią 
............................................................... zam. w:  ................................................................................ 

                  (imię i nazwisko)      
ul............................................................................,legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i 
nr............................. wydanym przez ............................................................................................... 
do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność 
z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*. 

 
Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 
............................................................................................................................................................. 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  .......................................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 



1.......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
oraz  
 
Wykonawca ......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 
1. ......................................................      ......................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
2. ......................................................      ......................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skre ślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik Nr 7 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz zł omowanie 
tablic przeznaczonych do kasacji ” 

Ja / My niżej podpisani  

 
......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy : 

 
.......................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) 

 
poni żej składam/y  

 
List ę podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) 

 
 
 
 

L.p. Nazwa(firma), adres 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
                                                                                                 ..................................................................                                                                                     
................................................................................. 

Miejscowość, data                                                       podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
      do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

  
 

 



 
Załącznik Nr 8 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz zł omowanie 
tablic przeznaczonych do kasacji ” 

Ja / My niżej podpisani  
..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy : 
.................................................................................................................................................................. 

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 
informuj ę/my, że: 

 
 
wymieniony wyżej Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    .......................................................................                                                                                    
................................................................................. 

Miejscowość, data  podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 9 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 
 

Zobowi ązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezb ędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia 
 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
................................................................................................................................................................... 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy) 
 
do dyspozycji Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 
oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji” 
 
Oświadczam, iż: 
 
a) udostępniam Wykonawcy ww. Zasoby w następującym zakresie: 
...................................................................................................................................................................
..... 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
...................................................................................................................................................................
.......... 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
...................................................................................................................................................................
.......... 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
...................................................................................................................................................................
..... 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
..........................................    …………………………………………………….. 
/miejscowość i data/              /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/ 
 


