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

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

II.1.1) Nazwa:
Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
formie gotówkowej na wskazany przez świadczeniobiorcę adres
Numer referencyjny: TZ/271/5/21

II.1.2) Główny kod CPV
64110000 Usługi pocztowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego adres może być realizowane za pośrednictwem osób 
prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń:
- w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.);
- w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794), pod warunkiem, że udostępnienie (wypłata) świadczenia osobom 
uprawnionym będzie polegało na doręczeniu świadczenia na wskazany przez Zamawiającego adres.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

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

05/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kucharz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-047429
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-181262
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/04/2021

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
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia:
— umowa zostanie zawarta na okres 4 lat od daty jej zawarcia lub do wyczerpania ceny całkowitej brutto, 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli wyczerpanie tej ceny nastąpi przed upływem czterech lat od dnia 
zawarcia umowy,
— uruchomienie produkcyjne usługi nastąpi w dniu 19 września 2021 r.,
— Zamawiający wymaga, aby w okresie 90 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż na 14 dni przed 
terminem uruchomienia produkcyjnego, Wykonawca dokonał niezbędnych zmian w swoich systemach do 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181262-2021:TEXT:PL:HTML
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obsługi określonego formatu plików (dalej zwanych „plikami”) przekazywanych za pośrednictwem interfejsu, 
wskazanego w zał. nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
I. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 ustawy.
II. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, tj. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia:
1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy;
1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
1.3. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru;
1.4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
1.5. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
1.6. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
1.7. na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawca nie składa JEDZ na etapie składania ofert. Wykonawca złoży 
JEDZ na podstawie wezwania Zamawiającego.
III. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl 
IV.
1. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SWZ oraz istotnymi 
postanowieniami umowy.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
V.
Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 7 sierpnia 2021 r.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia:
— umowa zostanie zawarta na okres 4 lat od daty jej zawarcia lub do wyczerpania ceny całkowitej brutto, 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli wyczerpanie tej ceny nastąpi przed upływem czterech lat od dnia 
zawarcia umowy,
— uruchomienie produkcyjne usługi nastąpi w dniu 19 września 2021 r.,
— Zamawiający wymaga, aby w okresie 90 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż na 14 dni przed 
terminem uruchomienia produkcyjnego, Wykonawca dokonał niezbędnych zmian w swoich systemach do 
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obsługi określonego formatu plików (dalej zwanych „plikami”) przekazywanych za pośrednictwem interfejsu, 
wskazanego w zał. nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
I. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 ustawy.
II. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, tj. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia:
1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy;
1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
1.3. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru;
1.4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
1.5. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
1.6. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
1.7. na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawca nie składa JEDZ na etapie składania ofert. Wykonawca złoży 
JEDZ na podstawie wezwania Zamawiającego.
III. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl 
IV.
1. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SWZ oraz istotnymi 
postanowieniami umowy.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
V.
Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 15 sierpnia 2021 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/05/2021
Czas lokalny: 12:30
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


