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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: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +48 226671703
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa kart plastikowych z hologramem „LER”
Numer referencyjny: TZ/271/26/19

II.1.2) Główny kod CPV
30197645

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kart plastikowych - LER z hologramem w liczbie 3 300 000
sztuk.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 491 370.00 PLN

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca dostarczy karty do Oddziałów ZUS (bezpośrednich odbiorców) na terenie kraju.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kart plastikowych - LER z hologramem w liczbie 3 300 000
sztuk.
Wykonane karty stanowić będą blankiet legitymacji emeryta-rencisty zgodnie ze wzorem określonym w
obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru
legitymacji emeryta – rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2018 r. poz. 976).

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
Termin wykonania zamówienia: umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem,
że dostawy kart będą realizowane nie wcześniej niż od 2 stycznia 2020 r.

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 172-419271

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 kart plastikowych z hologramem „LER”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419271-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Check Point Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Międzyborska 11b/68
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 04-041
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 829 829.27 PLN
Najtańsza oferta: 491 370.00 PLN / Najdroższa oferta: 975 480.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
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 i 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.
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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
9ww. Rozporządzenia.
9. Aktualny 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 faksem -wyłącznie
na numer (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl  .
2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzoru umowy.
3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 24 000,00 zł (dwadzieścia
cztery tysiące złotych 00/100),
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną 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: 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:
02/03/2020

mailto:SekretariatDZP@zus.pl

