Ogłoszenie nr 500058827-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Augustów: Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski, Krajowy numer identyfikacyjny
79067090600000, ul. ul. 3-go Maja 29, 16300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska,
tel. 87 643 96 50, e-mail powiat.augustowski@home.pl;
bozena.mieloch@st.augustow.wrotapodlasia.pl, faks 87 643 96 95.
Adres strony internetowej (url): http://www.augustowski.home.pl;
http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogl_przet1.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dokumentów i oznaczeń
komunikacyjnych
Numer referencyjny OP.272.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wytworzenie i dostarczenie
przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego następujących

dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów: 1. spersonalizowanych
blankietów dowodów rejestracyjnych, 2. blankietów pozwoleń czasowych, 3. blankietów kart
pojazdów, 4. nalepek kontrolnych, 5. blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego
stosowania, 6. znaków legalizacyjnych obejmujących: a. nalepki legalizacyjne do dowodu
rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne, b. nalepki na tablice tymczasowe, 7.
spersonalizowanych blankietów praw jazdy, 8. blankietów międzynarodowych prawa jazdy,
9. blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem, 10. druków wniosków o wydanie prawa
jazdy. Oraz realizację zamówień: 1. na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich
jak: a. spersonalizowane karty pojazdu, b. spersonalizowane nalepki kontrolne, c. inne
spersonalizowane dokumenty lub oznaczenia komunikacyjne, które Zamawiający będzie
zobowiązany wydawać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
II.5) Główny Kod CPV: 22454000-7
Dodatkowe kody CPV:
22458000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 830000.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze. Dopuszczalność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie wskazanego
przepisu ustawy uzależniona jest od istnienia na rynku w danym miejscu i czasie faktycznie
jednego wykonawcy, który może wykonać określone zamówienie. Zgodnie z przepisem art.
75d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, minister właściwy do spraw
transportu jest zobowiązany do wyboru producenta blankietów dowodów rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów na
zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych. A zatem można uznać, iż na
podstawie zawartej w tym trybie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, producent
blankietów dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart
pojazdów wyłoniony przez ministra właściwego do spraw transportu w wyniku zastosowania
przepisów o zamówieniach publicznych będzie wyłącznie uprawnionym do wykonywania
wskazanych powyżej blankietów dokumentów, na określonych w umowie warunkach.
Oznacza to, iż podmioty uprawnione mogą zawierać umowy o dostawę blankietów ww.
dokumentów wyłącznie z wybranym przez ministra właściwego ds transportu wykonawcą.
Wybór wykonawcy, we wskazanym wyżej trybie, stanowi więc przyznanie mu quasi
monopolu na wytwarzane ww. blankietów dokumentów oraz skutkuje koniecznością
zawierania wyłącznie z nim umów na wytwarzanie tych blankietów, przez starostów, którzy
są właściwi do rejestracji pojazdów. Mając na uwadze wskazane okoliczności oraz komunikat
Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie wyboru producenta blankietów

dokumentów komunikacyjnych zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zgodne z
przepisami.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., , ul. Sanguszki 1, 00222, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

