
           Załącznik nr 6  

 

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem 
wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych. 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg 
obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze 
zgłaszanego zapotrzebowania, oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych jak również ich zniszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie. 

Tablice należy wykonać zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zm.). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i 
oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 ze zm.). 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 
2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 
legalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 717). 

- Rozporządzenie 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 2019r. poz. 546). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamawiający poniżej przedstawia szacunkowa ilość tablic rejestracyjnych objętych zamówieniem: 

na dostawę tablic rejestracyjnych na 2023r. 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

miary 
1. Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe komplet                  

(2 szt.) 
3500 

2. Tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe Komplet                  
(2 szt.) 

50 

3. Tablice zwyczajne samochodowe zmniejszone Komplet                   
(2 szt.) 

100 

4. Tablice zwyczajne motocyklowe/ciągnikowe szt. 800 
5.  Tablice zwyczajne motorowerowe szt. 200 
6.  Tablice na przyczepy jedno i dwurzędowe szt. 300  
7.  Tablice indywidualne samochodowe jednorzędowe  komplet                  

(2 szt.) 
25 

8. Tablice indywidualne samochodowe dwurzędowe komplet                    
(2 szt.)  

5 

9.  Tablice indywidualne ciągnikowe/motocyklowe szt. 10 
10. Tablice indywidualne motorowerowe szt. 5 
11. Tablice zabytkowe samochodowe jednorzędowe komplet 

(2szt.) 
20 

12. Tablice zabytkowe samochodowe dwurzędowe komplet 
(2szt.) 

10 

13. Tablice zabytkowe motocyklowe szt. 20 
14. Tablice tymczasowe samochodowe jednorzędowe komplet                    

(2 szt.) 
100 

15. Tablica tymczasowa samochodowa jednorzędowa szt. 100 
16. Tablica tymczasowa motocyklowa  szt. 30 
17. Tablica tymczasowa motorowerowa szt. 30 
18. Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe 

zielone 
komplet                 
(2 szt.) 

15 

19. Tablice zwyczajne motocyklowe zielone szt. 15 
20. Tablice zwyczajne motorowerowe zielone szt. 15 
21. Wtórnik tablic rejestracyjnych szt. 200 
 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych wg 
obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze 
zgłaszanego zamówienia  

2) Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy pisemnie, faksem lub droga elektroniczną 
zamówienie na wykonanie tablic rejestracyjnych z określeniem ich ilości, zakresu i rodzaju 
tablic rejestracyjnych (wtórników). 



3) Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty otrzymania 
zamówienia przez wykonawcę. 

4) Realizacja zamówienia wtórników tablic rejestracyjnych będzie następować w czasie 
wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym podanym w godzinach. 

5) Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 

6) Zamawiający w przypadku stwierdzenia w dostawie braków ilościowych lub wadliwych tablic 
rejestracyjnych (wtórników) nie dokona ich odbioru wyznaczając Wykonawcy 2 dniowy 
termin do dostarczenia tablic rejestracyjnych (wtórników) bez wad oraz ilości zgodnej z 
zamówieniem. 

7) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na swój 
koszt, odbioru od zamawiającego wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych oraz ich 
zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich 
powtórne użycie (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797 z 
późn. zm.). 

8) Termin odbioru zużytych tablic rejestracyjnych, o których mowa w pkt. 7 wynosi 7 dni od 
dnia powiadomienia przez zamawiającego. 

9) Miejscem odbioru tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku jest Starostwo Powiatowe w 
Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5. 

10) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z okresem wskazanym przez 
niego w formularzu ofertowym podanym w latach. Zaoferowany okres gwarancji nie może 
być krótszy niż 2 lata. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości zamówienia i w konsekwencji 
zamówienia ilości tablic rejestracyjnych (wtórników) o łącznej wartości niższej niż 
maksymalna nominalna wartość zobowiązania. 

12) Ilość tablic rejestracyjnych (wtórników) jest ilością orientacyjną, która może ulec zmianie w 
zależności od bieżących potrzeb zamawiającego z zastrzeżeniem, że łączna wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając 
stawki jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy, nie może przekroczyć maksymalnej 
wartości zobowiązania. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przesunięcia/zmiany ilościowej pomiędzy 
rodzajami tablic rejestracyjnych bez ograniczeń ilościowych.  

14) Wykonanie tablic rejestracyjnych (wtórników) przez Wykonawcę powinno nastąpić zgodnie z 
posiadanym przez Wykonawcę Certyfikatem Zgodności Instytutu Transportu 
Samochodowego, certyfikującym wszystkie rodzaje zamawianych tablic rejestracyjnych, 
zwanym dalej „certyfikatem ITS”, oraz parametrami i warunkami określonymi 
postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji 
i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.). 

15) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowego certyfikatu 
ITS przed upływem ważności dotychczas posiadanego certyfikatu ITS oraz dostarczenie go 
Zamawiającemu. 

16) Nie dostarczenie przez Wykonawcę nowego certyfikatu ITS uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z dniem utraty ważności tego certyfikatu ITS. 

17) Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) uprawnieniu do 
przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do 
tego celu platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktur w 



powyższy sposób, Zamawiający działając na wniosek Wykonawcy przekaże Wykonawcy adres 
skrytki (konto), na który należy przesyłać ustrukturyzowana fakturę. Na fakturze należy 
bezwzględnie umieścić numer umowy jaki zostanie nadany przedmiotowemu zamówieniu 
wraz z symbolem komórki realizującej zamówienie KT…../2022. Zamawiający informuje, że 
identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID …………………….. . 

18) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwo publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
zadać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

 


