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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33556-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
2020/S 016-033556

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +48 226671704
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych
Numer referencyjny: TZ/271/72/19

II.1.2) Główny kod CPV
30199711

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowy na potrzeby akcji masowych.

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
www.zus.pl
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Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przez cały okres
realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby spełniającej jeden z niżej wskazanych warunków:
a) osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
b) młodocianego, o którym mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego,
c) osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
d) innej osoby niż określona w pkt a), b), c), o której mowa w ustawie z dnia 13.6.2003 r o zatrudnieniu
socjalnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2017 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 134 530.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość kopert: 30 550
000 szt., w tym:
− koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – 26 600 000 szt.;
− koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – 150 000 szt.;
− koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe z paskiem (wzór C) – 800 000 szt.;
− koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór D) – 3 000 000 szt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wskazanych ilości poszczególnych rodzajów kopert o
nie więcej niż 30 % o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca nie może
wnosić żadnych roszczeń.
2.Testy jakościowe:
2.1. Zamawiający na etapie oceny ofert przeprowadzi testy sprawdzające oferowane przez Wykonawcę koperty.
2.2. Wykonawca złoży próbkę, stanowiącą część oferty w postaci 5 000 kopert każdego wzoru w celu
sprawdzenia jakości oferowanych kopert i potwierdzenia spełniania przez nie wymagań określonych przez
Zamawiającego. Zasady testów zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Przewiduje się
realizację zamówienia w następujący sposób:
3.1. koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – około 65 % wielkości zamówienia nie wcześniej
niż od 13.1.2020 r. do 31.3.2020 r., - pozostałe około 35 % wielkości zamówienia sukcesywnie w terminie do
31.12.2020 r.;
3.2. koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – nie wcześniej niż od 31.1.2020 r. i nie później niż do
14.2.2020 r. (całość zamówienia);
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3.3. koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe z paskiem (wzór C) – nie wcześniej niż od 2.3.2020 r. Dostawy
będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i nie później niż do
31.12.2020 r.;
3.4. koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór D) – nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. i nie później niż do
31.12.2020 r.
3.5. Pierwsza dostawa musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie
wcześniej niż 2.1.2020 r., w ilości 1 000 000 szt. kopert (wzór D) i nie wcześniej niż 13.1.2020 r., w ilości:
2 000 000 szt. kopert (wzór A). Następne dostawy wzorów A, D będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 37 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 203-493611

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493611-2019:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WZ Eurocopert Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Koszalińska 93
Miejscowość: Szczecinek
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 266 506.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 134 530.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie
z§ 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –
zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9
ww. rozporządzenia.
9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1. SIWZ
III. Inne informacje dodatkowe
1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą
elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl 
2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz istotnych postanowień
umowy.

mailto:SekretariatDZP@zus.pl
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3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020


