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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539777-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
2020/S 220-539777

Ogłoszenie o zamówieniu

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 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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 i papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych
Numer referencyjny: TZ/271/47/20

II.1.2) Główny kod CPV
30199711 Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych, w 
podziale na 2 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa kopert jedno- i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30199711 Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biuro Poligrafii ZUS mieszczące się w Warszawie (03-829) przy ul. Podskarbińskiej 25A, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zakup i dostawa kopert jedno- i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość kopert: 22 
110 000 szt., w tym:
— koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – 21 000 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – 260 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe z paskiem (wzór C) – 350 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór D) – 500 000 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.
Deklarowana ilość kopert 15 477 000 szt., w tym:
— koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – 14 700 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – 182 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe z paskiem (wzór C) – 245 000 szt.,
— koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór D) – 350 000 szt.
Deklarowane wyżej wymienione ilości kopert obwiązują w przypadku zniesienia epidemii w Polsce, przed 
zawarciem umowy. Deklarowana liczba kopert nie obowiązuje w przypadku realizacji umowy, w sytuacji, gdy 
wystąpiło zdarzenie mające związek z pandemią i wpływ na realizację umowy.
2. Testy jakościowe (dotyczy części A)
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 część A:
od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 4.1.2021 do 31.12.2021. 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 18.1.2021 do 31.3.2021, pozostałe około 35 % wielkości zamówienia w terminie do 31.12.2021;
3.2. koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – nie wcześniej niż od 29.1.2021 i nie później niż do 
15.2.2021 (całość zamówienia);
3.3. koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe z paskiem (wzór C) – nie wcześniej niż od 1.3.2021. Dostawy 
będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i nie później niż do 
31.12.2021;
3.4. koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór D) – nie wcześniej niż od 4.1.2021;
3.5. pierwsza dostawa musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie 
wcześniej niż 4.1.2021, w ilości 500 000 szt. kopert (wzór D) i nie wcześniej niż 18.1.2021, w ilości: 2 000 000 
szt. kopert (wzór A). Następne dostawy wzoru A będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 04/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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 27 000,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość papieru zwojowego: 250 
000 kg
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30197630 Papier do drukowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biuro Poligrafii ZUS mieszczące się w Warszawie (03-829) przy ul. Podskarbińskiej 25A, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakup i dostawa papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość papieru zwojowego: 250 
000 kg.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianej ilości maksymalnie o 30 %, o czym 
pisemnie poinformuje Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń.
Deklarowana ilość papieru 175 000 kg obowiązuje w przypadku zniesienia epidemii w Polsce, przed zawarciem 
umowy. Deklarowana ilość 175 000 kg papieru nie obowiązuje w przypadku realizacji umowy, w sytuacji gdy 
wystąpiło zdarzenie mające związek z pandemią i wpływ na realizację umowy.
2. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 18.1.2021 do 31.12.2021.
Pierwsza dostawa musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej 
niż 18.1.2020, w ilości do 10 000 kg papieru zwojowego. Następne dostawy będą realizowane sukcesywnie 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w zapotrzebowaniu, nie 
krótszym niż 3 dni robocze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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 26 000,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy części A
Wykonawca spełni warunek w części A postępowania, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 
wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: dwie dostawy, 
każda w liczbie minimum 10 000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości 
roboczej co najmniej 20 000 zakopertowań na godzinę.
Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert Wykonawca dostarczył minimum 10 
000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości roboczej co najmniej 20 
000 zakopertowań na godzinę. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości 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 w całości musi spełniać minimum jeden z tych 
podmiotów.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa 
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
Dotyczy części B
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dla części B postępowania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2a i 
2b do SIWZ.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami

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

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

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: 2020/S 135-331754

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

11/11/2020 S220
https://ted.europa.eu/TED

6 / 7

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331754-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S220
11/11/2020
539777-2020-PL

7 / 7

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 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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2020
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