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Załącznik nr 1 do SIWZ  
Tekst ujednolicony na dzie ń 08.12.2017r. 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 
44-42-34-00-5 – Znaki i podobne elementy. 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dla potrzeb Urz ędu Miasta  

Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2018 oraz odbió r i utylizacja wycofanych 
z użytku tablic rejestracyjnych . 
 
Zamówienie obejmuje: 

2.1. dostaw ę tablic rejestracyjnych (wszystkie rodzaje) wykonanych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) i rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków 
produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 585), normami lub specyfikacjami technicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1226) potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności 
tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami 
technicznymi. Dostawę odpowiednio zabezpieczonych przez uszkodzeniem folią 
ochronną tablic rejestracyjnych (komplety pakowane indywidualnie w folię ochronną 
w paczkach po 25 kpl.) do siedziby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 
Departamentu Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 91-433, 
ul. Smugowa 26a i 30/32 wg zgłoszenia Zamawiającego; 

2.2. odbiór z siedziby Wydziału i utylizacj ę wycofanych z u żytku tablic 
rejestracyjnych  za wynagrodzeniem dla Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 

W przypadku zmiany powyższych przepisów w trakcie trwania umowy Wykonawca 
będzie obowiązany wykonać tablice rejestracyjne zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę 
tablic rejestracyjnych. 

3. Podane w poniższej tabeli ilości tablic rejestracyjnych są jedynie szacunkowe  
i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w czasie realizacji 
zamówienia. Poniższe dane posłużą jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Faktyczna ilość zamawianych tablic może odbiegać od ww. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość dokonywania przesunięć ilościowych i rodzajowych tablic w ramach 
wartości udzielonego zamówienia. Wynagrodzenie wynikać będzie z ilości i rodzaju 
rzeczywiście dostarczonych tablic i zaoferowanych cen. 
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4. Podane w poniższej tabeli ilości zużytych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do 
odbioru i utylizacji przez Wykonawcę za wynagrodzeniem dla Zmawiającego są 
jedynie szacunkowe. Wynikają ze średniej ilości przekazywanych przez 
Zamawiającego do utylizacji kg zużytych tablic rejestracyjnych w okresie 
od stycznia 2015 r. do października 2017 r. oraz prognozowanych ilości tablic, które 
zostaną przygotowane do utylizacji do końca 2017 r., w ilości około 1400 kg 

Lp. Asortyment  Jednostka  Ilość ogółem 

kol. 1  kol. 2  kol. 3  kol. 4  

1 Zużyte tablice rejestracyjne podlegające utylizacji kg 11300 

 

5. Termin realizacji każdorazowego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie 
maksymalnie na 30 dni od daty złożenia zamówienia.  

6. Termin realizacji każdorazowego zamówienia wtórników tablic uzależniony jest od 
zaoferowanych przez Wykonawcę roboczogodzin pracy urzędu, jednakże 
Zamawiający zastrzega sobie maksymalnie do 16 roboczogodzin pracy urzędu, 
liczonych od dnia następnego po złożeniu zamówienia. 

7. Zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych 
poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych o maksymalnie 20%  
z jednoczesnym zmniejszeniem wartości wynagrodzenia.  Niewykupienie przez 
Zamawiającego 20% ilości przedmiotu umowy, nie może stanowić podstawy 

Lp. Asortyment tablic  Jednostka  Ilo ść ogółem 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 

1 Tablica samochodowa komplet 27 350 

2 Tablica do przyczep sztuka 2001 

3 Tablica motocyklowa sztuka 2100 

4 Tablica motorowerowa sztuka 407 

5 Tablica zabytkowa komplet 35 

6 Tablica samochodowa tymczasowa komplet 100 

7 Tablica indywidualna komplet 150 
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do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania 
umowy. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia co 
najmniej w 80%. 

 
9. Wykonawca będzie płacił za odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych 

przelewem w ciągu 30 dni na konto Zamawiającego po przyjęciu zamówienia 
protokolarnie i wystawieniu faktury VAT przez Zamawiającego. 

10. Sposób składania zamówienia odbywać się będzie drogą elektroniczną 
za pomocą poczty elektronicznej bądź użyczonego i zainstalowanego przez 
Wykonawcę oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na 
tablice rejestracyjne,  faksem lub w formie papierowej.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32, jednak 
nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o 
przygotowaniu partii tablic, w oparciu o protokół sporządzany przez pracowników 
Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, celem ich złomowania. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do ważenia w obecności jednego z pracowników 
Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów upoważnionych do wydawania 
przedstawicielowi Wykonawcy wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych,  
w miejscu odbioru (siedziba Zamawiającego: Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32) 
przygotowanych partii wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych od 
utylizacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia protokołu odbioru wycofanych  
z użytku tablic rejestracyjnych. 

14. Koszty transportu oraz ubezpieczenia na czas przewozu obciążają Wykonawcę. 

15. W przypadku większego od przewidywanego zapotrzebowania na poszczególne 
rodzaje tablic rejestracyjnych Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji  i 
powi ększyć ilość zamawianych poszczególnych rodzajów tablic 
rejestracyjnych, jednak nie wi ęcej ni ż o 70 % ogólnej warto ści zamówienia 
brutto  z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia, na zasadach i przy 
uwzględnieniu obowiązujących cen jednostkowych w czasie realizacji zamówienia. 

16. Miejsce wykonania:  Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów  
w Departamencie Obsługi  i Administracji Urzędu Miasta Łodzi,  
Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/ 32. 

17. Warunki gwarancji i r ękojmi za wady: Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 
miesięcy licząc od dnia wydania tablic Zamawiającemu i zobowiązuje się 
do nieodpłatnej wymiany na nowe w przypadku przedwczesnego zużycia się 
przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

18. Termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 
od dnia 02.01.2018 r.  do dnia 31.12.2018 r. 

19. Ilości wtórników poszczególnych tablic rejestracyjnych wydanych w latach  
2015-2017 
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Asortyment 
ilość 

(zamówienie 
podstawowe) 

ilość 
wydanych 
wtórników 

2015 

ilość 
wydanych 
wtórników 

2016 

ilość wydanych 
wtórników 2017 
stan 06.12.2017 

UWAGI 

Tablica samochodowa 27350 kpl. 513 584 603 

szacunkowa 

ilość wydanych 

wtórników 

tablic 

rejestracyjnych 

stanowi: 15% 

kompletów 

tablic oraz 85% 

tablic 

pojedynczych  

Tablica do przyczep  2001 szt. 
brak możliwości określenia - wtórniki dla 

przyczep zawarte są tablicach samochodowych 

 Tablica motocyklowa 2100 szt.  17 16 22 

 Tablica motorowerowa 407 szt. 6 4 1 

 Tablica zabytkowa 35 kpl. _ _ _ 

Tablica samochodowa 

tymczasowa 
100 kpl. 1 _ _ 

Tablica indywidualna 150 kpl. _ 5 4 

 


