Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zzpprzymz.pl

Warszawa: znak postępowania: ZZP-63/13, PRZYGOTOWANIE, SKŁAD I PUBLIKACJA MATERIAŁU
INFORMACYJNEGO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE, WYDRUKOWANIE I INSERT ULOTKI W PŁATNYCH
CZASOPISMACH OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANśOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA I SKIEROWANEJ DO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH
Numer ogłoszenia: 171762 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia , Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8833512,
8833552, faks 22 8833513, 8833552.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.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: znak postępowania: ZZP-63/13, PRZYGOTOWANIE, SKŁAD I PUBLIKACJA MATERIAŁU
INFORMACYJNEGO ORAZ ZAPROJEKTOWANIE, WYDRUKOWANIE I INSERT ULOTKI W PŁATNYCH CZASOPISMACH OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY
BRANśOWEJ, SKIEROWANEJ DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA I SKIEROWANEJ DO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYGOTOWANIE, SKŁAD I PUBLIKACJA MATERIAŁU INFORMACYJNEGO ORAZ
ZAPROJEKTOWANIE, WYDRUKOWANIE I INSERT ULOTKI W PŁATNYCH CZASOPISMACH OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY BRANśOWEJ, SKIEROWANEJ
DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA I SKIEROWANEJ DO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 3 do siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 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, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku Ŝąda złoŜenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku Ŝąda złoŜenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku Ŝąda złoŜenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku Ŝąda złoŜenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku Ŝąda złoŜenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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 naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca ma obowiązek złoŜyć: oświadczenie Wykonawcy, lub osoby upowaŜnionej do jego reprezentowania, iŜ Wykonawca jest brokerem mediowym
oferującym kompletną usługę w zakresie publikacji ogłoszeń w polskiej prasie.

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: najniŜsza 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
MoŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jak równieS warunki takich zmian zamawiający określił w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzpprzymz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa, pok. 107 A (1 piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Zamówień
Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 107 A (1 piętro)..
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: Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Z zastrzeŜeniem, Ŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem

wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego 8.00-16.00 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym. KLAUZULA SPOŁECZNA 1. Realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osobę
bezrobotną na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, j.t. z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ
zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę. 2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 1, powinno trwać, co najmniej do końca upływu terminu
realizacji zamówienia, przy czym umowa o pracę powinna być zawarta nie później niŜ w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 3. Szczegółowe warunki
dot. klauzuli społecznej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 16:00) sprawach j.w. upowaŜnieni są: Iwona Zglińska, Olga Bieleń - tel.+48 228833553, pokój 105, e-mail: i.zglinska@zzpprzymz.pl..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: tak

