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Warszawa, dn. 22.09.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych  

993200/271/IN-782/2020 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

        

                                                                                        Do Wszystkich Zainteresowanych  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup centralny kopert dla 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”; znak sprawy: TZ/271/29/20. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o informacje: jeśli nie dostarczaliśmy minimum 10  000 000 szt. kopert do minimum 20 

podległych jednostek czy możemy brać udział w przetargu, bez konsekwencji zatrzymania wadium? 

Czy to jest jeden z wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do przetargu? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że w pkt 4.1.1.4. 

opublikowanej SIWZ zawarł „Warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia”, cyt.: 

4.1.1. „O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

4.1.1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej 

lub zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: dostawę w 

liczbie minimum 10 000 000 sztuk kopert dla podmiotu w  lokalizacji 

rozproszonej do minimum 20 podległych jednostek.  
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Zamawiający uzna dostawę  wykonywaną, jeżeli w jej trakcie, Wykonawca 

wykonał już dostawę w liczbie minimum 10 000 000 sztuk kopert dla 

podmiotu w lokalizacji rozproszonej do minimum 20 podległych jednostek. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek musi spełniać minimum 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania 

przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, 

przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.”. 

1) Art. 22 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp jednoznacznie stanowi, że „o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu (…)”. 

2) Jednocześnie Zamawiający wskazuje na art. 46 ust. 4a) Ustawy Pzp, zgodnie z którym w 

przypadku zaistnienia przesłanek w nim określonych - zobowiązany jest do zatrzymania 

wadium. 

W odpowiedzi na drugą część pytania Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 4.4.3.1.1.1. określił dokument 

składany na potwierdzenie ww. warunku.   

Pytanie 2: 

Proszę o informacje: czy koperty- próbki, które mamy przekazać do Państwa muszą być identyczne 

takie jak w opisie „parametry  techniczne kopert”? Czy rozmieszczenie okna w kopercie C6/C5 

(45x90) może być w standardowym rozmieszczeniu  20x15 (prawy bok X dół koperty)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że koperty przeznaczone do 

testów muszą spełniać „Parametry techniczne kopert”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a ich parametry techniczne muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 

29.09.2020 r. do godziny 10:30., otwarcie: o godz. 13.30. 

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert.   

 

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego 

                                                                                                                 Ligia Kozłowska 


