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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
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

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług pocztowych polegających na doręczeniu przesyłek listowych do klientów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021 – 2023
Numer referencyjny: TZ/271/15/20

II.1.2) Główny kod CPV
64112000 Usługi pocztowe dotyczące listów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym polegających na:. odbieraniu, przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych 
nierejestrowanych i rejestrowanych, a w razie niemożności ich doręczenia – ich zwrotu do nadawcy, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. w celu prawidłowej realizacji zamówienia, niezbędne jest zapewnienie przez Wykonawcę minimalnej liczby 
Placówek pocztowych – 326, w tym co najmniej 10 w każdym województwie, spełniających wymagania 
określone w § 8 Wzoru umowy. Wymóg ten stanowi zarazem kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 
7.3.1.2. SIWZ
3. dostosowanie przez Wykonawcę, w terminie 90 dni kalendarzowych od podpisania Umowy, systemu 
informatycznego Wykonawcy w celu zapewnienia elektronicznej wymiany z Zamawiającym danych dotyczących 
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Przesyłek w zakresie określonym w § 12 wzoru Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w 
Załączniku nr 7 do Umowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nochnido
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-082657
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 123-301626
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/06/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301626-2020:TEXT:PL:HTML
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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 lipca 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 stycznia 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.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
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4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres usług 
zlecanych w ramach postępowania uzupełniającego będzie tożsamym z przedmiotem zamówienia. Zamówienie 
uzupełniające zostanie udzielone jeśli w okresie trwania umowy wejdą w życie przepisy, które nakładają na 
Zakład dodatkową wysyłkę korespondencji do klientów
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 13:00
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Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


