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Polska-Radom: Papiery wartościowe
2014/S 099-173004

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

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
Osoba do kontaktów: Aneta Ćwiklińska
26-610 Radom
POLSKA
Tel.:  +48 483620283 / 483620284
E-mail: bzp@umradom.pl
Faks:  +48 483620282 / 483620289
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.bip.radom.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

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
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę dokumentów i oznaczeń
komunikacyjnych wraz z automatycznym powiadomieniem o ich odbiorze w Urzędzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miasta Radomia.

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych – spersonalizowane blankiety
dowodów rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych, nalepki kontrolne, komplet nalepek legalizacyjnych,
komplet nalepek na tablice tymczasowe, blankiety międzynarodowych praw jazdy, spersonalizowane blankiety
praw jazdy, spersonalizowane karty pojazdu, spersonalizowane nalepki kontrolne – wraz z automatycznym
powiadomieniem o ich odbiorze w Urzędzie.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173004-2014:TEXT:PL:HTML
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
22450000, 22454000, 22458000, 64212100

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

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, związanych z ochroną wyłącznych praw
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych – spersonalizowane blankiety
dowodów rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych, nalepki kontrolne, komplet nalepek legalizacyjnych,
komplet nalepek na tablice tymczasowe, blankiety międzynarodowych praw jazdy, spersonalizowane blankiety
praw jazdy, spersonalizowane karty pojazdu, spersonalizowane nalepki kontrolne - wraz z automatycznym
powiadomieniem o ich odbiorze w Urzędzie. Tryb zamówienia z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi
przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
(…) dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
W omawianym przypadku jedynym wykonawcą przedmiotowych dokumentów komunikacyjnych jest Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., która została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia
– zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru producenta
dokumentów komunikacyjnych, który opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z
2008 r. Nr 11, poz. 64. Na podstawie art. 75 d i art. 99 a ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku Prawo o ruchu
drogowym (DZ.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908) Minister Infrastruktury komunikatem z dnia 18 sierpnia 2008
roku w sprawie wyboru producenta dokumentów komunikacyjnych poinformował o wyborze Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A. jako producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych. System CEPiK
służący do obsługi rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy opiera się na autorskim programie Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. o nazwie POJAZD i KIEROWCA, który jednocześnie jest integralna
jego częścią.Jedną z funkcjonalności programu POJAZD i KIEROWCA jest możliwość powiadamiania klientów
o gotowości odbioru dokumentów w Urzędzie w systemie SMS. Z przyczyn technicznych spowodowanych
strukturą działania CEPiK, firma Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jedynym możliwym
wykonawcą tej usługi zapewniającą automatyzację procesu powiadamiania. W momencie dostarczenia
gotowych dokumentów do Urzędu i ich weryfikacji w sposób automatyczny generowane jest powiadomienie.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż dane (nr telefonu, adres e-mail) wprowadzane do systemu CEPiK
za pośrednictwem programu POJAZD i KIEROWCA podlegają ochronie na równi z pozostałymi danymi
gromadzonymi w systemie.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne
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IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
BZP.271.1.510.2014.AĆ.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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.
Sanguszki 1
00-222 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

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2014
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