OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10782/JP/13
Numer ogłoszenia w BZP: 498526 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
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 sprzętu
komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego niżej wymienionego sprzętu
komputerowego i multimedialnego oraz akcesoriów komputerowych:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. stacje robocze z oprogramowaniem biurowym - 14 szt. 2. laptop
wraz z oprogramowaniem - 3 szt. 3. laptop wraz z oprogramowaniem - 4 szt.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 1. drukarka laserowa A4 - 3 szt. 2. urządzenie wielofunkcyjne A3
- 1 szt.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 1. skaner - 1 szt. 2. dyktafon - 1 szt. 3. pamięci Flash 16 GB - 16
szt. 4. torby na laptopy - 2 szt.,
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 1. projektor multimedialny - 1 szt.
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Projektor typ A - 1 szt Projektor typ B - 7 szt Prezentery - 10 szt.
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA Skaner - 1 szt.
CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA Urządzenia wielofunkcyjne - 10 szt
CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA Replikatory portów - 20 szt. Akcesoria komputerowe
CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA Czytnik kart procesorowych - 500 sztuk, zgodnie z wymogami
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.02.14.00-0, 30.23.13.00-0,
30.21.31.00-6, 30.23.20.00-4, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8, 30.23.72.00-1, 38.65.21.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
24.12.2013.

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 nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• 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 nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• 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:
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty dla CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA
wyników testów dotyczących wydajności obliczeniowej oferowanego sprzętu.
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
1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, możliwa
jest tylko i wyłącznie na warunkach i w zakresie określonym poniżej: a) w przypadku
zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie

określonym w § 3 ust. 1 Umowy - dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy poprzez jego wydłużenie o czas odpowiadający czasowi występowania
siły wyższej; b) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę
obowiązującego prawa lub właściwych norm lub w związku z zaistnieniem szczególnych
okoliczności, których, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy dopuszcza się możliwość zmiany opisu Przedmiotu Zamówienia w stosunku do opisu
zawartego w SIWZ oraz terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1; c)
w przypadku konieczności zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego - dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu
Umowy określonego w § 3 ust. 1; d) w przypadku wystąpienia w toku realizacji Przedmiotu
Umowy niemożliwych do przewidzenia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od
Wykonawcy, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy,
dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1; e) w
przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT - dopuszcza się możliwość odpowiedniej do
zmiany przepisów podatkowych zmiany Umowy. f) konieczność dostarczenia innych, niż
określone w umowie towarów spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie
towarów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o ile parametry zaoferowanego towaru są nie gorsze niż określone w ofercie Wykonawcy. g)
pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych
parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że
takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; h) wprowadzenie nowej wersji
oprogramowania przez producenta, oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, zmiany warunków licencjonowania oprogramowania przez
producenta lub dystrybutora; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron
poprzedzonego pisemnym wnioskiem jednej ze Stron zawierającego propozycję zmiany oraz
uzasadnienie.
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: 11.12.2013 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: Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki,
ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i
Norwegii oraz środków krajowych, a także współfinansowana przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej część I zamówienia.
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

