Jelenia Góra, dnia 6 kwietnia 2016 r.
BZP.272.1.2.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy
Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego
Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 79276 - 2016;
data zamieszczenia: 06.04.2016 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul.
Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75
7526419
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dokumentów i oznaczeń
komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego usługi
wytwarzania i dostarczania dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych w celu realizacji zadań
wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
2. Rodzaje dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, stanowiących przedmiot zamówienia:
1) spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych,
2) blankiety pozwoleń czasowych,
3) blankiety kart pojazdów, a także spersonalizowanych kart pojazdów,
4) nalepki kontrolne,
5) blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania,
6) znaki legalizacyjne obejmujące:
a) nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne,
b) nalepki na tablice tymczasowe,
7) spersonalizowane blankiety praw jazdy,
8) blankiety międzynarodowych praw jazdy,
9) druki wniosków o wydanie prawa jazdy.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia:
1) korzystanie z Systemu Wysyłania Powiadomień SMS,
2) dostęp do aplikacji Portal Starosty.
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.40.00-7 (Prawa jazdy); 22.45.60.00-1
(Pozwolenia); 22.45.80.00-5 (Pozostałe druki)
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
III.2) Informacje Administracyjne:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej –
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 30.03.2016 r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/województwo: mazowieckie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800.714,16 zł
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty: 990.000,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 990.000,00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 990.000,00 zł
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ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).
2. Uzasadnienia wyboru trybu (Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu
oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami):
Dla realizacji zadania wybrany został tryb zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej
209.000 euro, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi, że Zamawiający może
udzielić zamówienia w powyższym trybie, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez
jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru
producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych (Dz. Urz. Min. Inf. Nr 11, poz. 64) – na
podstawie art. 75d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z późn. zm.) – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z/s w Warszawie
przy ul. R. Sanguszki 1 została wybrana jako jedyny producent blankietów dokumentów
komunikacyjnych, takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne,
nalepki kontrolne oraz karty pojazdów, a także prawa jazdy.
Powyższe dokumenty komunikacyjne stanowią przedmiot zamówienia, w związku z czym
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest zasadne.
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