
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa tablic rejestracyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Słupsk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979625

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 3

1.4.2.) Miejscowość: Słupsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.slupsk.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430369/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w
postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka
województwa właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy, zgodnie z art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.450);
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1
zamówienie polegające na dostawie tablic rejestracyjnych o wartości co najmniej 120.000 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SWZ – Wykaz dostaw.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w
postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a)posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka
województwa właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy, zgodnie z art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2022r. poz.988 ze zm.);
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1
zamówienie polegające na dostawie tablic rejestracyjnych o wartości co najmniej 120.000 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SWZ – Wykaz dostaw.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
a) zezwolenia wojewody/marszałka województwa na produkuję tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ustawy z 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), 
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – Załącznik nr 6
do SWZ; 
c) dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Po zmianie: 
a) zezwolenia wojewody/marszałka województwa na produkuję tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ustawy z 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2022r. poz.988 ze zm.), 
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – Załącznik nr 6
do SWZ; 
c) dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą certyfikatu instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic
rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
11.12.2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań tablic rejestracyjnych (Dz.U.z 2017r. poz.2355
z późn.zm.)
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której
Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z §5
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu
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sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy
Pzp.

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic
rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2022 r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której
Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z §5
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy
Pzp.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
certyfikat instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów
oraz wymagań tablic rejestracyjnych (Dz.U.z 2017r. poz.2355 z późn.zm.)

Po zmianie: 
certyfikat instytutu Transportu Samochodowego na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań
dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).
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