OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13
Numer ogłoszenia w BZP: 463432 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 6349389, faks 22 6349638.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mz.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów
informacyjno-promocyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, druk, oprawa, dostawa do
siedziby Zamawiającego oraz dystrybucja artykułów promujących: Działanie 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XII
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Obszar programowy Inicjatywy na rzecz ochrony
zdrowia MF EOG i NMF 2009-2014 oraz Obszar tematyczny ochrona zdrowia SPPW, tj.:
1. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa kalendarza książkowego na rok
2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 400 szt.,
2. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa kalendarza kieszonkowego na rok
2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 400 szt.,
3. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa kalendarza typu biuwar na rok 2014
w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 500 szt.,
4. Zaprojektowanie, druk, oprawa, dystrybucja i dostawa kalendarza naściennego
trójdzielnego na rok 2014 w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 500 szt.,
5. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa kalendarza wieloarkuszowego na 2014 rok
w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 200 szt.,
6. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa kalendarza wieloarkuszowego na 2014 rok
w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 500 szt.,
7. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa kalendarza książkowego na rok 2014 w ramach
Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF 2009-2014 400 szt.,
8. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa kalendarza książkowego na rok 2014 w ramach
Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i NMF 2009-2014 100 szt.

9. Zaprojektowanie, druk, oprawa i dostawa kalendarza naściennego trójdzielnego na rok
2014 w ramach Obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia MF EOG i
NMF 2009-2014 - 500 szt.,
10. Druk i dostawa broszury w ramach Obszaru tematycznego ochrona Zdrowia SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy (według projektu graficznego dostarczonego przez
Zamawiającego w formacie PDF) - 250 szt.,
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.89.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 25.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w okresie 3 ostatnich
lat przed upływem terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu,
a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
- należycie wykonał co najmniej co najmniej 2 zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każde. Ww. zamówienia musiały dotyczyć
wykonania oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę dysponował
co najmniej osobą posiadającą doświadczenie w przygotowaniu projektów
graficznych materiałów drukowanych (kalendarze, broszury, publikacje itp.).
Warunkiem koniecznym jest zrealizowanie, przez tę osobę, co najmniej
10 projektów graficznych. Do powyższego zakresu nie zalicza się wykonania
projektów graficznych: prezentacji, wizytówek, gadżetów reklamowych
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie
dotyczy wskazania usług określonych w pkt.III. 3.2) i dowodów ich należytego
wykonania;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, jeżeli dotyczy. W przypadku uznania za
najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą one
zobowiązane, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie jedynie w przypadku wystąpienia opóźnień
po stronie Zamawiającego, np. nieterminowego zgłaszania uwag do projektów graficznych.
W takim przypadku, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o liczbę dni
kalendarzowych równą liczbie dni kalendarzowych wynikających z opóźnienia
Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mz.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-952
Warszawa, ul. Miodowa 15,pok.046.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul.
Miodowa 15 pok. 139.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa, a także ze środków funduszy norweskich i funduszy

EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Szwajcarię
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

