Dz.U./S S95
19/05/2016
170960-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170960-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruda Śląska: Papier ze znakiem wodnym
2016/S 095-170960
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II nr 6
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Klaudiusz Kaczyński
41-709 Ruda Śląska
POLSKA
Tel.: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Faks: +48 322487348
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja

1.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Wytworzenie i dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostarczenie następujących dokumentów i oznaczeń:
I.
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1) spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych,
2) blankiety pozwoleń czasowych,
3) blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania,
4) spersonalizowane nalepki kontrolne,
5) blankiety nalepek kontrolnych.
Szczegółowy opis powyższych dokumentów i oznaczeń zawierają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do Rozporządzania
Ministra Infrastruktury z 22.7.2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (DZ. U. z 2014 r. poz. 1522 z
późn. zm.);
II. znaki legalizacyjne obejmujące:
a) nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne,
b) nalepki na tablice tymczasowe.
Szczegółowy opis powyższych oznaczeń zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 20.6.2002 sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku
legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.);
III.
1) spersonalizowane blankiety praw jazdy,
2) blankiety międzynarodowych praw jazdy,
3) blankiety pozwoleń na kierowanie tramwajem,
4) druki wniosków o wydanie prawa jazdy.
Szczegółowy opis powyższych dokumentów zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2.8.2012 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.);
IV.
1) spersonalizowane karty pojazdu,
2) blankiety kart pojazdu.
Szczegółowy opis powyższych dokumentów zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
20.10.2003 w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdu, wzory kart pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z
2014 r., poz. 451).
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
22420000, 22454000, 22458000

II.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: technicznych
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki,
jeżeli dostawy usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z art. 75 d ustawy z 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j.
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Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i art. 20 ustawy z 5.1.2011 o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 155 z późn. zm.) Minister Infrastruktury pismem z 25.11.2009 poinformował, iż wybrał jako producenta
dokumentów komunikacyjnych Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i 10.11.2009
zawarł w tym zakresie stosowną umowę na okres 10 lat. Wobec powyższego Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A. jest jedynym wykonawcą przedmiotowych dokumentów komunikacyjnych, co w pełni
uzasadnia udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 1
lit. a ustawy.
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Sanguszki 1
01-222 Warszawa
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2016
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