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Załącznik Nr 1 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(Znak postępowania: IR.272.1.11.2022) 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wszystkich rodzajów tablic 
rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi dla Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Kłobucku oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych. 
 
Tablice rejestracyjne muszą spełniać warunki określone: 

1) w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U.  
z 2022 r. poz.988 ze zm.), 

2) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic 
rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją 
pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847), 

3) w rozporządzeniu Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji 
tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U.  Z 2020 r., poz. 717), 

4) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r.  
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych 
tablic rejestracyjnych i znaków oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic 
rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 547) 

oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

− samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe w ilości -10 000 szt., 
− motocyklowe  w ilości     - 900 szt., 
− motorowerowe w ilości     - 300 szt. 

 
w tym: 

− tablice zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, w tym tablice zwyczajne 
zmniejszone, tablice do pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych 
wodorem, 

− tablice indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych, 
− tablice zabytkowe - do oznaczania pojazdów zabytkowych, 
− tablice tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych, 
− tablice profesjonalne - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów 

podlegających profesjonalnej rejestracji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu 
drogowym, 

− wtórniki tablic. 
 
Zamawiający oświadcza, że ilość zamawianych tablic nie będzie mniejsza niż 50% ilości 
podanych powyżej. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt, na czas trwania umowy 
pojemniki (skrzynie itp.) wielokrotnego użytku do składowania wycofanych tablic 
rejestracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie protokołu sporządzonego 
przez Zamawiającego, do odbioru oraz utylizowania wycofanych tablic rejestracyjnych  
w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami. 
Protokolarny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych składowanych w Wydziale 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku odbywać się będzie  
w  terminach wskazanych przez Zamawiającego. 
W przypadku zmiany przepisów w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian. 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy partiami w terminach  
i ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego, do siedziby Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46,  
42-100 Kłobuck. Zamówienie każdorazowej dostawy tablic rejestracyjnych będzie się 
odbywało telefonicznie, faxem bądź drogą elektroniczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia tablic 
rejestracyjnych od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia. Koszty załadunku, 
rozładunku, opakowania oraz transport tablic rejestracyjnych obciąża Wykonawcę.  
 
Zamawiający przewiduje, że będzie składał zamówienia w zależności od bieżących 
potrzeb wydziału Komunikacji i Transportu. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tablice rejestracyjne w następujących terminach: 

− dostawa tablic indywidualnych i wtórników w terminie do 3 dni roboczych od 
dnia złożenia zamówienia, 

− dostawa wszystkich pozostałych tablic rejestracyjnych w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia, 

 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru  
i zapewnia, że będzie on wolny od wad oraz będzie spełniać wszelkie wymagania 
określone przez Zamawiającego, a także określone przez obowiązujące przepisy prawne. 
Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela gwarancji jakości na okres  
36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego 
po otrzymaniu każdej partii dostawy. 
 

 


