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Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz
przedłoŜenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

(BZP.38.382-39.17)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz
asortymentowo - cenowy). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu Ŝycia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów (części), tj.:
- Pakiet 1 – śywienie 1
- Pakiet 2 – śywienie 2
- Pakiet 3 – śywienie 3
- Pakiet 4 – śywienie 4
- Pakiet 5 – śywienie 5
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
3.6. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7.
3.10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych, tzn. leki, produkty
farmaceutyczne o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach
farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania przez Wykonawcę karty charakterystyki
zaoferowanego produktu leczniczego.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia 01.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 roku. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości
wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).
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5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWNIA
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na postawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.

5.3.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazana za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.. 189a, art. 218-221, art.. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (DZ. U.
poz 553, z poen. Zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnai 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(DZ. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 199 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo o którym mowa w rozdziale 5.3. ppkt 2),
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków,
opłatą lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania u dzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
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dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie konkurencji moŜe być
wyeliminowane w inny sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 18744 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.4.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1. W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2) lit. a)-c) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit a)-c)
SIWZ, jeŜeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2. W przypadkach o których mowa:
a) W pkt 5.3.2) lit d) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit d) SIWZ,
b) W pkt 5.3.4) SIWZ,
- jeŜeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3. W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.7) i 5.3.9) SIWZ jeŜeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.10) SIWZ, jeŜeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zmówienie publiczne;
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.11) SIWZ, jeŜeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.5.

Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20)
ustawy PZP, moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli wobec
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5.6.

5.7.

5.8.

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywanie tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 5.5 SIWZ.
W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy moŜliwość udowodnienia, Ŝe jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty kaŜdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ – (Oświadczenie
własne Wykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyŜej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoŜy
następujące dokumenty:
- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, jeŜeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub moŜe je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do
wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty
lub oświadczenia się znajdują.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe
zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).
JeŜeli Wykonawca nie złoŜy oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złoŜenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich
złoŜenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.
Forma składanych dokumentów:
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a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej
SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niŜ oświadczenia, o których mowa
w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które kaŜdego z nich dotyczą.
d) Dokument wielostronicowy przedłoŜony w formie kserokopii winien być potwierdzony
za zgodność z oryginałem na kaŜdej stronie.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą równieŜ dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) ZłoŜone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEśNOŚCI WYKONAWCY DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
7.1.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2.
W przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze
złoŜeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, moŜe przedstawić dowody, Ŝe
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3.
Dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 7.1., składa z osobna kaŜdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, warunków płatności oraz oświadczenie o okresie związania
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeŜeń,
a takŜe informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2) Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ.
3) Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem 9 niniejszej SIWZ
8.2.

8.3.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty, tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w
przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu
spółek handlowych.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
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8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
8.10.

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złoŜonych przez danego Wykonawcę.
Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zaleca się, aby kaŜda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemoŜliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (równieŜ przy uŜyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
OFERTA na:
„Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego”
(BZP.38.382-39.17)
(na pakiet nr ……….. )
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.10.2017 r. godz. 10:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeŜeń.
ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złoŜone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeŜenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeŜenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Wykonawca oprócz samego zastrzeŜenia, jednocześnie wykaŜe, iŜ dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej
oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złoŜone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złoŜonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyraŜonej w walutach innych niŜ PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ naleŜy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 16 niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
9.2.
W przypadku, gdy upowaŜnienie wynika wprost z treści umowy, umowę moŜna
dołączyć do oferty.
9.3.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
10. PODWYKONAWCY
10.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
10.2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę:
a)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.
10.3. JeŜeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego zasobach
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2
Ustawy Pzp).
10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia.
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11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których
mowa w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
11.2. Wartość brutto oferty naleŜy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
11.3. W Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu
tabeli);
- podania ceny jednostkowej netto wraz z ilościami danej pozycji;
- wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę sztuk,
kompletów;
- podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - dla danej pozycji w pakiecie;
- wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez doliczenie
wartości podatku VAT do wartości netto;
- wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto
i brutto danej pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
11.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
11.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniŜej 5 naleŜy końcówkę pominąć, powyŜej i równe 5 naleŜy
zaokrąglić w górę).
11.6. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
11.7. JeŜeli w postępowaniu złoŜona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, Ŝe wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.8. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust.
1 pkt. 4 ww. ustawy, jeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜsza ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
przepisami.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
12.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
12.2.

PowyŜszemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
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Łączna cena ofertowa
brutto
RAZEM

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

100%

100

100%

100

C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyŜej.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. NajwyŜsza liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
13.2. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
13.3. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
13.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
14.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (równieŜ w przypadku ich złoŜenia w wyniku wezwania
o którym mowa e art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.
14.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
14.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego SIWZ.
14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47
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84 506.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŜdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
14.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
14.7. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 16.10.2017 r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
14.8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 14.7. niniejszej SIWZ.
14.9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
14.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Dorota Czajka – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
14.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niŜ wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, Ŝe
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności
na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
14.5.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 20.10.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
16.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
16.3. Oferta złoŜona po terminie wskazanym w ppkt. 16.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
16.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A
21), w dniu 20.10.2017 r., o godzinie 10:30.
16.5. Otwarcie ofert jest jawne.
16.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na
a)
stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie;
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
17.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na
adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej
umowy w siedzibie Zamawiającego.
17.2. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kaŜdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
17.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
17.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
17.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
19. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
20.1. KaŜdemu Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniŜej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 10.10.2017 r.
Komisja przetargowa:
Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Dorota Czajka

…………………………………………………

Członek
Adrianna Łokieć

……………………………………………………

Zatwierdził:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia 10.10.2017 r.

……………………………………………
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
BZP.38.382-39.17
PAKIET NR 1 – ŻYWIENIE 1

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

1

Mleko modyfikowane przeznaczone dla nimowląt powyżej 6 m.z.. Zawiera: wapń i wit D, żelazo; kw
tłuszczowe (w tym alfa-linolenowy), nukleotydy; oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100ml),
laktozę,kleik ryżowy

Postać
farmaceutycz
na/dawka

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań
jednostk.

proszek

350 g

10

2

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, przeciw
ulewaniom, zawierający mączkę z chleba świętojańskiego; LCPUFA; nukleotydy; białko (80% kazeiny,
20% serwatki).

proszek

350 g

3

3

Mleko modyfikowane przeznaczone dla nimowląt od urodzenia. Zawiera: LCPUFA (w tym DHA);
nukleotydy 3,2 mg/100 mg; oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100ml)

proszek

350 g

10

4

Mleko modyfikowane w płynie, gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia. Zawiera:
oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1; biłako 1,3g/100 ml; żelazo 0,5mg/100 ml. Maksymalna
osmolarność mieszanki 285 mOsm/l.

płyn

butelka a 90
ml

5000

proszek

350 g

20

5

Mleko modyfikowane przeznaczone dla nimowląt powyżej 6 m.z.. Zawiera: wapń i wit D, żelazo, jod,
LCPUFA (w tym DHA); kw tłuszczowe (w tym alfa-linolenowy), nukleotydy; oligosacharydy GOS/FOS
w stosunku 9:1 (0,8g/100ml), laktozę,

6

Mleko modyfikowane w płynie, gotowe do podania dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą i
bardzo małą masą urodzeniową ciała. Zawiera: oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 ml);
kwasy tłuszczowe DHA i MCT; nukleotydy 3,2 mg/100 ml; żelazo 1,6 mg/100 ml; białko 2,6 g/100 ml/
Maksymalna osmol;arność mieszanki 315 mOsm/l.

płyn

butelka 70 ml

7000

7

Pełnowartościowe mleko początkowe, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia. Zawiera: fosfolipidy,
DHA, żelazo i cholinę, GOS/GOS 9:1; kw tłuszczowe, białko, laktozę.

płyn

butelka 90 ml

7000

8

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt z
małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała. Dodatek do mleka kobiecego, który wzbogaca mleko w
białko, składniki mineralne (fosfor, wapń), witaminy i pierwiastki śladowe oraz zwiększa wartość
energetyczną mleka matki.

proszek

50 saszetek a
2,2 g

20

9

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego w płynie, gotowy do podania, przeznaczony
dla niemowląt od urodzenia. Zawiera: białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy; oligosacharydy
GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100ml); DHA; nukleotydy; żelazo 0,53 mg/100ml; równoważnik białka
1,6g/100ml. Osmolarność : 265mPsm/l.

płyn

butelka a 90
ml

1200

14

Cena
jednostk.netto

Wartość
netto

%
Vat

Wartość
brutto

Producent +
nazwa
handlowa
preparatu
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10

11

12

13

14

Dietetyczny środek spożywczyspecjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia.
Zawiera: białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy; oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1
(0,38g/100ml); LCPUFA (w tym DHA); nukleotydy; żelazo 0,53 mg/100ml; równoważnik białka 1,6
g/100 ml. Osmolarność 250 mOSM/l.
Dietetyczny środek spożywczyspecjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt powyżej 6 m.c., dla
dzieci starszych i dorosłych. Zawiera: białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy; oligosacharydy
GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,38g/100ml); LCPUFA (w tym DHA); nukleotydy 3,2 mg/100 ml; żelazo 1
mg/100ml; równoważnik białka 1,6 g/100 ml. Osmolarność 260 mOSM/l.
Preparat do zagęszczania pokarmu naturalnego lub mlekozastępczego stosowany w żywiniu dzieci z
alergią i bez alergii.
Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt z
małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała. Dodatek do mleka kobiecego, który wzbogaca mleko w
białko, składniki mineralne (fosfor, wapń), witaminy i pierwiastki śladowe oraz zwiększa wartość
energetyczną mleka matki.
Dietetyczny środek spożywczyspecjalnego przeznaczenia medycznego stanowiący dodatek do mleka
matki uzupełnionego wzmacniaczem (np. Bebilon HMF) lub do mleka modyfikowanego przeznaczonego
dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą lub bardzo małą masą ciała w celu uzyskania w
pokarmie poziomu białka zgodnego z zaleceniami.

proszek

op a 450 g

20

proszek

op a 450 g

20

proszek

op a 135 g

10

proszek

50 saszetek a
1g

20

proszek

op a 450 g

5

15

Smoczek rozm 2 typu NUTRICIA STANDARD

szt

22000

16

Smoczek dla wcześniaka typu NUTRICIA

szt

3000

butelka a 500
ml

84

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

960

butelka a 500
ml

24

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

32

płyn

500 ml;
opakowanie
typu Pack

72

płyn

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

64

17

18

19

20

21

22

Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca
mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20%
białek soi, 20% białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 4g/100; zawartość wielonienasyconych
tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml, dieta
zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy, % energii z: białka-16%,
węglowodanów-49%, tłuszczów- 35%, o osmolarności 255 mOsmol/l.
Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca
mieszankę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu,
zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega- 3 w
proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml, dieta zawierająca 6 naturalnych
karotenoidów, klinicznie wolna od laktozy,% energii z: białka-16%, węglowodanów-49%, tłuszczów35%, o osmolarności 360 mOsmol/l .
Dieta kompletna pod względem odżywczym, dedykowana pacjentom w ciężkim stanie, w stresie
metabolicznym , wysokobiałkowa, 7,5g białka/100ml , w oparciu o kazeinę i soję, z zawartością
glutaminy 1,66 g/100ml, hiperkaloryczna ( 1,28 kcal/ml), bogatoresztkowa, klinicznie wolna od laktozy,
% energii z : białka - 24%, węglowodanów- 48%, tłuszczu- 26 %, błonnika - 2%, o osmolarności 270
mOsmol/l.
Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, 6,3 g
białka/100ml , w oparciu wyłącznie o białko kazeinowe, z glutaminą
1,28 g/100ml, hiperkaloryczna ( 1,25 kcal/ml), bezresztkowa,
klinicznie wolna od laktozy, % energii z : białka - 20%, węglowodanów45%, tłuszczu- 35%, o osmolarności 275 mOsmol/l.

płyn

płyn

15

(BZP.38.382-39.17)

23

24

25

26

27

28

29

Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml)
zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy, oparta na białku sojowym, zawiertość
białka 4,3g/100ml, o osmolarności 300 mOsm/l, % energii z: białka- 17 %, węglowodanów- 43 %,
tłuszczów- 37 %, błonnik -3% w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 ml.
Dieta kompletna pod względem odżywczym,
normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym,
hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie
białek sojowego i kazieiny w proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów
błonnika rozpuszczalnego i ierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml,
obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego,
klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l. Dieta do podaży
przez zgłębnik
Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) ,wspomagająca leczenie ran
i odleżyn , bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z
zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml , glutaminy 0,96 g/ 100 ml , % energii z: białka-22 %,
węglowodanów- 47 %, tłuszczów-28 %, błonnika- 3%, o osmolarności 315 mosmol/l.
Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym
normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią
maltodekstryny, peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki, niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w
postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mosmol/l.
Dieta cząstkowa będąca żródłem białka i wapnia,95% energii
pochodzi z białka, wapń 1350mg/100g, bezglutenowa,stanowiąca dodatkowe żródło białka w przypadku
pacjentów, których dieta nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania na jego wartość, przy oparzeniach,
odleżynach, utrudnionym gojeniu ran,nadmiernej utraty białka z wydzielinami i wydalinami ustrojowymi
Dieta cząstkowa, oparta na węglowodanach (mieszanina
maltozy,glukozy i maltodekstryn) będąca dodatkowym źródłem energii, nie zawiera sacharozy, fruktozy i
galaktozy, bezglutenowa, wolna od laktozy
Dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka min. 9,4 g/100ml, 16% energi z
białka, dieta do podaży doustnej, dieta bezresztkowa, bezglutenowa; osmolarnoś 730 - 790 mOsmol/l.

płyn

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

3000

płyn

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

232

płyn

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

200

płyn

1000 ml;
opakowanie
typu Pack

16

proszek

puszka a 225
g

120

proszek

op a 400 g

10

płyn

4 szt a 125 ml

24

30

Dieta kompletna dla pacjentów z chorobą nowotworową ,
polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 14,4 g/100 ml, 24% energi z białka,
źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej, bezresztkowa, bezglutenowa, o osmolarności
570 mOsmol/l.

płyn

4 szt a 125 ml

24

31

Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna,bezresztkowa, hiperkaloryczna ( 1,24 kcal/ml)
,bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą gojenie ran, zwiększona zawartość
przeciwutleniaczy ( wit C i E, karotenoidów, cynku) , zawartość białka 8,8 g /100ml,o niskiej zawartości
tłuszczu- 3,5g / 100ml, węglowodany 14,2 g/100ml, 28 % energii z białka, 45-46 % energii z
węglowodanów, 26 % energii z tłuszczy ,o osmolarności min. 500 mOsmol/l

płyn

4 op a 200 ml

30
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32

33

34

35

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (2 kcal/ml), niskobiałkowa, zawartość
białka 3,9 g/ 100 ml, 8 % energii z białka, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny,
47% energii z węglowodanów, 45 % energii z tłuszczy, obniżony poziom składników mineralnych: Na,K,
Cl, Ca, P, Mg ; zwiększony poziom przeciwutleniaczy karotenoidów, wit. E, cynku, selenu),
bezresztkowa, bezglutenowa. Do postępowania dietetycznego w niewydolności nerek wymagającej dializ.
Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (2 kcal/ml), wysokobiałkowa, zawartość
białka 7,5 g/ 100 ml, 15 % energii z białka, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny,
40 % energii z węglowodanów, 45 % energii z tłuszczy,obniżony poziom składników mineralnych: Na,K,
Cl, Ca, P, Mg ; zwiększony poziom przeciwutleniaczy (karotenoidów, wit. E ,cynku, selenu),
bezresztkowa. Do postępowania dietetycznego w niewydolności nerek wymagającej dializ.
Dieta kompletna dla dzieci z zaburzeniami wzrastania przeznaczona dla dzieci do 18 miesiąca życia(do 8
kg), hiperkaloryczna(1 kcal/1 ml), bogatobiałkowa 2,6 g/100 ml (serwatka i kazeina w proporcjach
60:40),z dodatkiem LCP, a także GOS i FOS, bezresztkowa, o osmolarności nie
wyższej niż 300 mOsm/L,
Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, peptydowa dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do 18
miesiąca życia lub o masie ciała do 9 kg , dopostępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia
związanego z chorobą , zaburzeń wzrastania, zwiększonego zapotrzebowania na energię
i/lub ograniczenia podaży płynów oraz nietolerancją pokarmową, do podaży przez zgłębnik i do
karmienia z butelki, bogatobiałkowa 2,6 g/ 100ml, bezresztkowa, bezglutenowa, o osmolarności 295
mOsmol/l, w
opakowaniu 4 x 200 ml – Infatrini Peptisorb
SUMA

płyn

4 szt a 125 ml

18

płyn

4 szt a 125 ml

6

płyn

24 butelki a
125 ml

2

płyn

4 butelki a
200 ml

6

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r
………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
BZP.38.382-39.17
PAKIET NR 2 – ŻYWIENIE 2

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Postać
farmaceutyczna/daw
ka

Roztwór + Emulsja do
infuzji

1

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne: azot 4 g, energia niebiałkowa 450 kcal;
mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity, 1500 mosmol/l

2

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne: azot 8 g, energia niebiałkowa 900 kcal;
mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity, 1500 mosmol/l

3

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne: azot 8 g, energia niebiałkowa 900 kcal,
bez elektrolitów; mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, 1300 mosmol/l

4

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne: azot 12 g, energia niebiałkowa 1300 kcal,
mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity, 1500 mosmol/l

5

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne: azot 9,8 g, energia niebiałkowa 1300 kcal,
bez elektrolitów; mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, 1300 mosmol/l

Roztwór + Emulsja do
infuzji

6

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne lub obwodowo: azot 16 g, energia
niebiałkowa 1800 kcal, mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity,
1500 mosmol/l

Roztwór + Emulsja do
infuzji

7

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne lub obwodowo: azot 6,2 g, energia
niebiałkowa 700 kcal; mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity,
850 mosmol/l

Roztwór + Emulsja do
infuzji

8

Dieta pozajelitowa podawana przez wkłucie centralne lub obwodowo: azot 9,8 g, energia
niebiałkowa 1100 kcal; mieszanina 4 rodzajów emulsji tłuszczowej, węglowodany, elektrolity,
850 mosmol/l

Roztwór + Emulsja do
infuzji

9

Dieta pozajelitowa podawana obwodowo zawierająca: roztwór aminokwasów, 20% emulsję
tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity; zawartość azotu 5,4 g, energię niebiałkową 900
kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l

Roztwór + Emulsja do
infuzji
Roztwór + Emulsja do
infuzji
Roztwór + Emulsja do
infuzji
Roztwór + Emulsja do
infuzji

18

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań
jednostk.

493 ml, worek
3-komorowy

16

986 ml, worek
3-komorowy

16

986 ml, worek
3-komorowy

16

1477 ml,
worek 3komorowy

36

1477 ml,
worek 3komorowy

16

1970 ml,
worek 3komorowy

20

1206 ml,
worek 3komorowy

8

1904 ml,
worek 3komorowy

8

1440 ml,
worek 3komorowy

240

Cena
jednostk.n
etto

Wartość
netto

%
Vat

Wartość
brutto

Producent +
nazwa
handlowa
preparatu

(BZP.38.382-39.17)

Roztwór + Emulsja do
infuzji

10

Dieta pozajelitowa podawana obwodowo zawierająca: roztwór aminokwasów, 20% emulsję
tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity; zawartość azotu 7,2 g, energię niebiałkową 1200
kcal, osmolarność poniżej 800 mosmol/l

11

Dieta do centralnego żywienia pozajelitowego, zawierająca roztwór aminokwasów z tauryną,
węglowodany i elektrolity; zawartość azotu 8,0 g, energia niebiałkowa 800 kcal, osmolarność
1779 mOsmol/L

Roztwór do infuzji

1920 ml,
worek 3komorowy
1000 ml,
worek
dwukomorow
y

12

10% roztwór aminokwasów z dwupeptydem tyrozyny stosowany jako składnik żywienia
pozajelitowego u pacjentów z niewydolnością nerek; zawartość azotu 16,3 g/l; wartość
energetyczna 400 kcal/l; osmolarność 960 mOsml/l.

Roztwór do infuzji

500 ml,
butelka

40

13

Preparat do podstawowego i umiarkowanie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki
śladowe podczas żywienia pozajelitowego, zawiera: 9 pierwiastków,

Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji

20 ampułek a
10 ml

5

14

8% roztwór aminokwasów stoswany jako składnik żywienia pozajelitowego w ciężkich
przypadkach niewydolności wątroby; zawartość azotu 12,9 g/l; wartość energetyczna 320 kcal/l;
osmolarność 770 mOsml/l.

15

16

butelka na
500 ml

20

N(2) - L- alanylo-L - glutamina wskazana w żywieniu pozajelitowym jako dodatek do roztworu
aminokwasów

butelka a 50
ml

30

N(2) - L- alanylo-L - glutamina wskazana w żywieniu pozajelitowym jako dodatek do roztworu
aminokwasów

Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji; 216 mg/ml

butelka a 100
ml

50

Natrii glycerophosphas stosowany jako uzupełnienie foforanów w żywieniu pozajelitowym u
dorosłych i niemowląt

18

Preparat stosowany w żywieniu pozajelitowym osób dorosłych w celu uzupełnienia fosoforanów

19

Emulsja tłuszczowa LCT do stosowania w żywieniu pozajelitowym

20

Olej rybny wysoko oczyszczony zawierający kw eikozapentaenowy (EPA), kw
dokozaheksaenowy (DHA)

21

Witaminy ropuszczalne w wodzie stosowane w trakcie żywienia pozajelitowego u dzieci i
dorosłych

23

270

Roztwór do infuzji
Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji; 200 mg/ml

17

22

20

Sterylny koncentrat do sporządzania emulsji typu olej w wodzie, zawierający w fazie olejowej
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, wskazany u dorosłych i dzieci od lat 11 w trakcie
żywienia pozajelitowego

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i
sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o
osmolarności do 220 mosmol/l,

Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji; 200 mg/ml
Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji;

10 fiol a 20
ml

20

10 fiol a 20
ml

2

Emulsja do infuzji,
200 mg/ml

butelka a 100
ml

30

10 % emulsja do
infuzji,
Proszek do
sporządzania roztworu
do infuzji

butelka a 100
ml

40

op a 10 fiol

15

Koncentrat do
sporządzania roztworu
do infuzji

emulsja

19

10 amp a 10
ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się

20

500

(BZP.38.382-39.17)
membraną a
500 ml

24

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i
sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o
osmolarności do 220 mosmol/l,

emulsja

25

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co
najmniej 1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy
tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l

emulsja

26

Specjalistyczna, kompletna dieta do żywienia dojelitowego, dla pacjentów z niewydolnością
wątroby, zawierająca ponad 40% aminokwasów rozgałęzionych, białko kazeinowe i sojowe,
tłuszcze MCT, wysokokaloryczna 1,3 kcal/ml, bogatoresztkowa, niskosodowa, o osmolarności
do 330 mosmol/l,

emulsja

27

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co
najmniej 20% energii białkowej (7,5 g białka /100ml), zawierająca białko kazeinowe i
serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300
mosmol/l,

emulsja

28

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co
najmniej 20% energii białkowej (7,5 g białka /100ml), zawierająca białko kazeinowe i
serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300
mosmol/l,

emulsja

29

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - co
najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy
tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 395 mosmol/l

emulsja

30

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna,
bezbłonnikowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze
LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol

emulsja

20

worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
1000 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
1000 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
500 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
500 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
1000 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
500 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się

2200

100

60

400

4000

60

100

(BZP.38.382-39.17)
membraną a
500 ml

31

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o
niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25 g/100ml, o dużej zawartości
błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml,

emulsja

32

Specjalistyczna dieta do żywienia dojelitowego, o dużej zawartości glutaminy 6g/100ml, bogata
w antyoksydanty, zawierająca trójmaślan, bezresztkowa

emulsja

33

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki,
ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o
osmolarności do 300 mosmol/l

emulsja

34

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa – co najmniej 22% energii
białkowej, zawierająca białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i argininą,
ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, normokaloryczna 1 kcal/ml, o
osmolarności do 270 mosmol/l
SUMA

emulsja

worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
1000 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
500 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
1000 ml
worek
zabezpieczon
y
samozasklepia
jącą się
membraną a
500 ml

3000

60

100

60

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r
………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382-39.17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
BZP.38.382-39.17

PAKIET NR 3 – ŻYWIENIE 3

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Postać
Wielkość
farmaceutyczna/
opakowania
dawka

1

Preparat mlekozastępczy, dietetyczno-leczniczy
proszek
dla niemowląt od 1-go miesiąca życia, zawierający
trójglicerydy o średniej ługości łańucha (MCT)

2

Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia;
zawiera GOS, laktozę, LCP,
SUMA

płyn

Ilość
opakowań
jednostk.

350 g

57

butelka a 90
ml

1300

Cena
jednostk.n
etto

Wartość
netto

% Vat

Wartość
brutto

Producent + nazwa
handlowa preparatu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r
………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382-39.17)

Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
BZP.38.382-39.17
PAKIET NR 4 - ŻYWIENIE 4

Lp

1

2

3

4

Postać
farmaceutyczna
/dawka

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań
jednostk.

Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i
80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity do pełnego żywienia pozajelitowego droga żył
obwodowych i centralnych, zawierający 33 g aminokwasów, glukozy oraz oliwę z oliwek i
tłuszcze LCT

emulsja do
infuzji

1,5 l ; worek
trójkomorowy

100

Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i
80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity do pełnego żywienia pozajelitowego droga żył
obwodowych i centralnych, zawierający 44 g aminokwasów, glukozy oraz oliwę z oliwek i
tłuszcze LCT

emulsja do
infuzji

2 l ; worek
trójkomorowy

30

emulsja do
infuzji

1,5 l ; worek
trójkomorowy

30

emulsja do
infuzji

2 l ; worek
trójkomorowy

30

emulsja do
infuzji

1 l; worek
trójkomorowy

250

emulsja do
infuzji

1,5 l ; worek
trójkomorowy

100

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór
emulsja do
aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, infuzji
o objętości 2000 ml zawierający 80 g aminokwsów, glukozy oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT
Multimel N7-1000E 2000

2 l ; worek
trójkomorowy

30

Opis przedmiotu zamówienia

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, zawierający 51
g aminokwasów, glukozy oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT
Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, 68 g
aminokwasów, glukozę oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT

5

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, zawierający 40
g aminokwsów, glukozy oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT

6

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, zawierający 60
g aminokwasów, glukozy oraz oliwę z oliwek i tłuszcze LCT

7

23

Cena
jednostk.net
to

Wartość
netto

%
Vat

Producent +
Wartość brutto nazwa handlowa
preparatu

(BZP.38.382-39.17)

8

9

10

11

12

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość
azotu 7 g ,energia 1140, osmolarność 1360 mOsm/l

emulsja do
infuzji

1 l; worek
trójkomorowy

24

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość
azotu 9 g ,energia 1070, osmolarność 1310 mOsm/l

emulsja do
infuzji

1 l; worek
trójkomorowy

180

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość
azotu 13.5 g ,energia 1600, osmolarność 1310 mOsm/l

emulsja do
infuzji

1,5 l ; worek
trójkomorowy

80

emulsja do
infuzji

1,5 l ; worek
trójkomorowy

50

emulsja do
infuzji

2 l ; worek
trójkomorowy

30

10 fiol

110

1 fiol a 10 ml

10

Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany bez zawartości elektrolitów
Zawartość azotu 13,5g ,energia 1600, osmolarność 1170 mOsm/l
Dieta do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów,
20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość
azotu 10,4 g ,energia 1980, osmolarność 1120 mOsm/l

13
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie dla pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 11
r.ż. Zywionych pozajelitowo
14

15

16

Koncentrat pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego w postaci soli organicznych o
składzie molowym (µmol / 10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr
0,19; Fe 18, 10ml roztworu w ampułce , Nutryelt.

proszek do
sporządzania
roztworu do
wstrzykiwan i
infuzji
koncentrat do
sporządzania
roztworu do
infuzji

5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami - 160 ml, 50% roztwór glukozy - 80 ml, 12,5%
emulsja tłuszczowa - 60 ml - do leczenia żywieniowego pozajelitowego noworodków
urodzonych przedwcześnie

emulsja do
infuzji

300 ml ; worek
RTU
trójkomorowy

70

5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami - 221 ml, 50% roztwór glukozy - 155 ml, 12,5%
emulsja tłuszczowa - 124 ml - do leczenia żywieniowego pozajelitowego noworodków
urodzonych o czasie i do 2 roku życia
SUMA

emulsja do
infuzji

500 ml ; worek
RTU
trójkomorowy

40

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r
………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załączniki nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
BZP.38.382-39.17

PAKIET NR 5 – ŻYWIENIE 5

Lp

1

Opis przedmiotu
zamówienia

Postać farmaceutyczna/dawka

Pierwiastki śladowe do
żywienia pozajelitowego dla
osób dorosłych, podawane
dożylnie,
SUMA

koncentrat do sporządzania roztworu
do infuzji

Wielkość
opakowania

Ilość opakowań
jednostk.

5 amp a 10 ml

140

Cena jednostk.netto

Wartość netto

% Vat

Wartość brutto

Producent + nazwa
handlowa preparatu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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…………………………………………………
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego” (BZP.38.382-39.17)
A. DANE WYKONAWCY*:

Nazwa: ..................................................................................................................................................

Siedziba:.............................................................kod .......................ul...............................................

Województwo: ...................................................................................................................................

Nr telefonu: ………………...……… Nr faksu: ................................................................................

http:// ............................................................ e-mail: .......................................................................

Nr NIP: ...................................................... Nr REGON.....................................................................

Osoba upowaŜniona do kontaktów:..................................................................................................

Osoba/osoby upowaŜnione do podpisania umowy: …………………………………………...

Osoba upowaŜniona do kontaktów w czasie trwania umowy: ..................................................
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA*:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt.: „Dostawy Ŝywienie
dojelitowego i pozajelitowego” (BZP.38.382-39.17) składam ofertę i niniejszym oferuję realizację
przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:
UWAGA: W tej części Formularza oferty Wykonawca wypełnia tylko tabele do tych pakietów,
na które składa ofertę, pozostałe tabele mogą zostać usunięte z Formularza!
Pakiet nr 1 – śywienie 1
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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Pakiet nr 2 – śywienie 2
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet nr 3 – śywienie 3
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet nr 4 – śywienie 4
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet nr 5 – śywienie 5
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA - stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
C. OŚWIADCZENIA:
1) Zamówienie zrealizujemy w terminach i na zasadach określonych Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.
3) UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
4) Akceptujemy zapisy projektu umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie
których moŜe być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
6) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
7) Zrealizujemy całość zadania samodzielnie *
8) Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom* - według
danych w tabeli poniŜej:

Lp.

Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

9) Informuję, Ŝe wybór naszej oferty *będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) przedmiotu umowy lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie
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prowadzić
do
jego
powstania**:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ich wartość bez kwoty podatku**:
…………………………………………………………………………………………………...
UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego moŜe wynikać z takich
okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciąŜenia podatkiem VAT
(JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami)
D. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................................
4) .......................................................................................................................................................
Oferta została złoŜona na** .............. kolejno ponumerowanych stronach.
* Niepotrzebne skreślić
** Uzupełnić
Miejscowość ............................................., data ..............................
......................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby upowaŜnionej)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie własne Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego”
Znak sprawy: (BZP.38.382-39.17)
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
.....…………………………………………………………………………………………………………
( naleŜy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz
16 – 20 Pzp oraz podać dowody, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
nie powołuję się na zasoby innego podmiotu/
powołuję się na zasoby nw. innego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień
Publicznych *.
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

ZAMÓWIENIE WYKONAM:
bez udziału podwykonawcy/
z udziałem podwykonawcy/ów*
niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuję
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2017
zawarta w dniu …………...2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… zł i
która posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON
…………….…………,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego (BZP.38.382-39.17),
ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr
…………………….

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający
określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu
Ŝycia.
Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz
asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb
Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do
obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
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- Pakiet 1 – śywienie 1
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
- Pakiet 2 – śywienie 2
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
- Pakiet 3 – śywienie 3
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
- Pakiet 4 – śywienie 4
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
- Pakiet 5 – śywienie 5
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………
Razem:
Netto: ………………………… zł/słownie: ……………………………………..……………………
Brutto: ………………………… zł/słownie: …………………………………………………………
8. Realizacja kaŜdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia 01.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 roku. lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§3
Warunki płatności
NaleŜność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
dostarczeniu przedmiotu zamówienia (zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres
obowiązywania umowy.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub teŜ faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe
udzielić upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
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rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od
momentu złoŜenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….
JeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego
w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr faksu
……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem
poleconym. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt
Wykonawcy. Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę
reklamowanego, wadliwego towaru.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem waŜności, nie
krótszym niŜ 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym
w terminie do min. 12 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej
dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim,
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego uŜytkowania informacje.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona
zakupu we własnym zakresie i obciąŜy Wykonawcę róŜnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza moŜliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 8.
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10. NiezaleŜnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
11. Wszystkie właściwości oferowanych leków, w szczególności postać, dawkowanie, wskazania
terapeutyczne, stabilność itp. muszą mieć potwierdzenie w charakterystyce produktu
leczniczego.
12. Ceny leków znajdujących się na listach NFZ nie mogą przekraczać limitu finansowania przez
fundusz.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.

§5
Jakość
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na kaŜde
wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega
od obowiązujących norm z zastrzeŜeniem warunków odbioru określonych w § 6 Umowy.
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na
towar dobrej jakości w terminie podanym w § 4 ust. 5 na własny koszt i ryzyko. Po
przekroczeniu ww. terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąŜy
Wykonawcę róŜnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza moŜliwości
domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

§6
Warunki odbioru
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
- sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wyrobów
jednorazowego uŜytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie uŜycia wyrobu;
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym;
- sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i uŜywania, jeŜeli takie będą
wymagane.
W przypadku rozbieŜności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku
odbioru, jak równieŜ będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot
dostawy.

§7
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego –Pani Adrianna Łokieć – Kierownik Apteki Szpitalnej (32) 47 84 330
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i)
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)
§8
Kary umowne
1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
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a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu

2.
3.

4.
5.

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienaleŜycie wykonanej części
zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości,
towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niŜ 100 złotych, za kaŜdy dzień
opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego
przedmiotu umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
e) w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy z przyczyn innych niŜ
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3%
wartości umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyŜszym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował dostaw lub będzie realizował dostawy
nieterminowo z powodu tymczasowego braku produkcji przedmiotu umowy i okoliczność tę
udowodni Zamawiającemu, nie będzie miał zastosowanie § 8 umowy.

§9
Zmiana umowy
1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach
opisanych poniŜej:
1) Wnioskowanie o zmianę – Strony:
a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;
b) Wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłoŜył propozycję zmian;
c) Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.
2) Opis zmiany:
a. zmiana umowy, korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniŜenie cen,
b. ustawowa zmiana podatku VAT – zmiana wartości umowy następuje z dniem
wejścia w Ŝycie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto
wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie
proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT,
c. przekroczenia szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza
cenowego, pod warunkiem, Ŝe zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej
umowy, w szczególności nie powoduje przekroczenia wartości danego pakietu,
d. zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie produktu objętego umową innym
produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droŜszym i nie o gorszych
parametrach za zgodą Zamawiającego
e. w przypadku istotnej zmiany cen urzędowych groŜących powstaniem istotnej
szkody majątkowej po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje moŜliwość
zaoferowania produktu równowaŜnego w cenie nie wyŜszej niŜ cena zawarta w
złoŜonej ofercie przetargowej,
f. moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy w przypadku
niewykorzystania całości asortymentu w zakładanym pierwotnie terminie,
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2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

g. zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących
w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
h. inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
3) Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę:
a) opis proponowanej zmiany,
b) termin wprowadzenia zmian,
c) naleŜy podać, w jaki sposób i dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania umowy.
4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego, co
najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu
Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów
opisanych powyŜej nie będą rozpatrywane.
Dopuszczalne jest zwiększenie wartości umowy, jeŜeli łączna wartość zmian jest mniejsza niŜ
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Zmiany umowy, z zastrzeŜeniem wyjątków w niej wskazanych, wymagają formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
Zmiana ceny produktów leczniczych, o której mowa w ppkt. 2), jako niezaleŜna od Stron i
przewidziana umową, nie wymaga aneksu do umowy w przypadku, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego. W przypadku zmian cen niekorzystnych dla Zamawiającego
wymagane jest przeprowadzenie procedury, o której mowa w ppkt. 3).
W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 9 ppkt. 2) lit. b), nie jest wymagany
aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w Ŝycie zmienionej
stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś
wartości brutto ulegają zmianie stosownie do zmienionej stawki podatku VAT.
Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga
zmiany umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza, Ŝe wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia,
dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości.
Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej juŜ części umowy.
Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, Ŝadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść
Umowy.
Gdyby okazało się, Ŝe niektóre ustalenia niniejszej Umowy są niewaŜne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, waŜność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba, Ŝe
niewaŜnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iŜ bez
postanowień dotkniętych niewaŜnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną
takimi waŜnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez
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nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu
zbliŜone do postanowień dotkniętych niewaŜnością.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
Załącznik do umowy:
1. Formularz asortymentowo - cenowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERMINIE 3 DNI OD
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓRCH MOWA W
ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawy Ŝywienia dojelitowego i pozajelitowego”
BZP.38.382-39.17
oświadczam, Ŝe:
☐ Nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z wykonawcami, którzy
złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu;
☐

NaleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z następującymi
wykonawcami, którzy złoŜyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1) Nazwa podmiotu (wykonawcy):
…………………………………………………………………………………..…
2) Nazwa podmiotu (wykonawcy):
…………………………………………………………………………………..…
(rozszerzyć listę w razie potrzeby)
Jednocześnie przedstawiam dowody, Ŝe powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........…

* właściwe zaznaczyć znakiem X
Miejscowość ............................................., data ..............................
......................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby upowaŜnione
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