
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) prowadzonego przez Miasto Piotrków 
Trybunalski na: Wyprodukowanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych. 

CPV : 30195000-2 , CPV: 14721000-1 , CPV  34928470-3  

Wyprodukowanie i sukcesywne – stosownie do złożonego każdorazowo zapotrzebowania  
– dostarczanie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych, zgodnych z wymogami 
określonymi w: 
a) 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. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.), 

b) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 czerwca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 
rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1143), 

c) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 
rejestracyjnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1272), 

d) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  29 czerwca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków 
technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 1273),  

e) w  rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 
2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 
legalizacyjnych  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1751, z póżn. zm.),  

f) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej 
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych  
z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546)   

g) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków 
produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków 
legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 547). 

 Zgodnie z certyfikatem potwierdzającym zgodność każdego rodzaju tablic rejestracyjnych 
 z obowiązującymi normami technicznymi wydanym przez Zakład Certyfikacji i Badań     
 Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów  
 służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi – art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zm.). 

 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Przewidywana liczba   

w szt. 

1. Tablice zwyczajne:  

a/ Samochodowe  12.600 szt. 

- zmniejszone 100 szt. 

- dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem 10 szt. 

b/ Motocyklowe 300 szt. 

     - dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem 2 szt. 

c/ Motorowerowe 130 szt. 

   - dla motorowerów z silnikiem elektrycznym 5 szt. 



2. Tablice indywidualne:  

a/ Samochodowe  40 szt. 

b/ Motocyklowe 5 szt. 

3. Tablice tymczasowe:  

a/ Samochodowe 20 szt. 

b/ Motocyklowe 2 szt. 

4. Tablice zabytkowe:  

a/ Samochodowe  20 szt. 

c/ Motocyklowe 3 szt. 

5. Tablice profesjonalne:  

a/ samochodowe 6 szt. 

6. Wtórniki:  

a/ Samochodowe 500 szt. 

b/ Motocyklowe 20 szt. 

c/ Motorowerowe 5 szt. 

 

Przewidywana do zamówienia liczba tablic wszystkich rodzajów wynosi – 13.768 sztuk. 

 

Podana w powyższej tabeli liczba tablic jest szacunkowa. Liczba tablic, która zostanie 
dostarczona Zamawiającemu, uzależniona jest od wielkości zapotrzebowania. Dostawa, nie musi 
objąć również wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych opisanych w formularzu ofertowym. 
Dostawy mogą różnić się ilościowo i co do rodzaju, w zależności od potrzeb zamawiającego. 
z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty określonej  
w § 3 ust. 2 umowy. 

 
 


