ZPO:ZP/1/2017

Toruń, dnia 02.02.2017 r.

Nazwa zamawiającego:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: sekretariat2@op.pl

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

dotyczy:

dostawa produktów do żywienia doustnego
oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży
Kod CPV:
33690000-3 (różne produkty lecznicze),
33141626-4 (zestawy dawkujące), 33141310-6 (strzykawki)
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I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie druku „Oferta” - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferta
musi być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w czytelny sposób.
5. Wykonawca składa Ofertę w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie i opatrzonej napisem:
„Oferta na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego pacjentów
i sprzętu medycznego do podaży diet dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu„.
Nie otwierać przed dniem 10-02-2017 r. godz. 15:00”
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki
oferty winny mieć ponumerowane strony cyframi arabskimi. Każda zapisana strona oferty musi być
opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty.
Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

6. Oferta musi być opatrzona imienną pieczątką i podpisem osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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.
6.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż
oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których
mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą
i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena.
9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
14.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu,
że propoowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być
podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
16.1.W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
16.2. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowę
regulującą ich współpracę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, przy czym termin na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

17. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa musi być ono
załączone do oferty w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo musi
być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
17.1. Dla ważności udzielonego pełnomocnictwa przez konsorcjum konieczne jest, aby jego treść:
- identyfikowała Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- wskazywała jakiego postępowania dotyczy,
- określała jego zakres (czy upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu czy do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy),
- zawierała podpisy wszystkich Wykonawców.

18. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być
wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
19. Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa
wg wzoru określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 i nr 8 do SIWZ.
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2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający
wymaga:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności tj.:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności tj.:
a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum:
Zadanie Nr 1- 40.000,00 zł.,
Zadanie Nr 2- 200.000,00 zł.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania należy wykazać się dokumentem
potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o wymaganej wartości łącznej równej
sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje:
a/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych lub wykonywanych w zakresie produktów
do żywienia doustnego lub żywienia dojelitowego pacjentów o wartości minimum
dla poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1- 40.000,00 zł. brutto,
Zadanie Nr 2- 200.000,00 zł. brutto,
każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami
o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.
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2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (dotyczy tylko
usług i robót budowlanych – nie dotyczy niniejszego postępowania).

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1-11) – warunki uchylone,
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art.W 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 późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 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 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym 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 Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) Wykonawcę, jeżeli 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 pkt 13;

5

15) 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 że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) 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;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) 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;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia 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, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc 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),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie wg wzoru określonego
w Zał. Nr 8 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
3b. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3c. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia.
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4. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp,
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d, b) w ust. 1 pkt 15, c) w ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp – jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że 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 art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
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, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu:
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
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11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 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).
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przedkłada innych dokumentów, gdyż zgodnie
z rozdziałem II pkt 3a SIWZ, wymagane jest tylko oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
17.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:
a/ deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane
wyroby medyczne (sprzęt do podaży diet: poz. 9-15 w Zadaniu Nr 2) są zgodne z wymaganiami
zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 876 z późn. zm).
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I
z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

b/ oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty do żywienia doustnego oraz produkty
do żywienia dojelitowego posiadają wymagane prawem pozwolenia dopuszczające je do obrotu
i stosowania, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia
2006r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 594 z późn. zm.) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
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c/ ulotki/katalogi/foldery producenta produktów zawierające opis zastosowania i charakterystykę
techniczno-użytkową (jakościową) produktów do żywienia doustnego oraz produktów do żywienia
dojelitowego i sprzętu do ich podaży, w szczególności w zakresie parametrów wymaganych
i ocennych określonych w Załączniku Nr 3/1 i 3/2 do SIWZ.
W przypadku zaistnienia wątpliwości na etapie oceny ofert co do deklarowanych parametrów ocennych produktów
w kryterium „oceny jakości oferowanego przedmiotu zamówienia“, Wykonawca zobowiązany bedzie na wezwanie
Zamawiającego dostarczyć konieczne w tym zakresie w/w dokumenty, w terminie określonym przez Zamawiającego,
w celu weryfikacji (potwierdzenia) parametrów określonych w wypełnionych Załącznikach Nr 3/1 i 3/2.

d/ próbki oferowanego sprzętu do podaży produktów do żywienia dojelitowego (poz. 9-15
w Zadaniu Nr 2) tj. po 1 szt. każdego oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że odpowiada
on warunkom określonym w Załączniku Nr 3/2 do SIWZ i zapewni możliwość sprawnej podaży
diet dla pacjentów z użyciem zaproponowanych w ofercie Wykonawcy produktów do żywienia
dojelitowego. Zamawiający zwróci próbki Wykonawcy na jego wniosek, który należy dołączyć do oferty
lub w chwili przedkładania próbek na wezwanie Zamawiającego.

III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia doustnego oraz produktów
do żywienia dojelitowego pacjentów i sprzętu medycznego do ich podaży.
Rodzaj i ilość zamawianych produktów - wg Załącznika Nr 2/1 i 2/2 do SIWZ.
1.1. Ilości produktów określone w Załączniku 2/1 i 2/2 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie
w okresie 24 miesięcy. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy
w granicach do 30% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości produktów
w poszczególnych pozycjach zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego
pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczeniu ogólnej wartości zamówienia.

2. Specyfikację asortymentowo-cenową zamawianych produktów w Zadaniu Nr i i 2 określa
Załącznik Nr 2/1 i 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych)
przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 1 i 2 określa Załącznik Nr 3/1 i 3/2 do SIWZ, który
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania
wg Załącznika Nr 2/1 - 2/2 SIWZ. Złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje wchodzące
w zakres danego zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin dostawy od chwili złożenia każdorazowego zamówienia przez Zamawiającego –
zgodnie z terminem podanym w ofercie przetargowej (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze
od dnia złożenia zamówienia).
Termin każdorazowej dostawy przedmiotu umowy należy określić w formularzu ofertowym
(Zał. Nr 1 do SIWZ). Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy
własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu
zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 7 ustawy – Pzp.
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IV. Termin wykonywania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przez okres 24 miesięcy od podpisania
umowy.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, pytania,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą
elektroniczną lub faksem i jednocześnie pocztą.
3.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje,
iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3.3. Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
upływem ustawowych terminów.

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni jest mgr Grażyna Śmiarowska.
00

00

5. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14
30

00

6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tzn. od 7 do 15 w dni
robocze w sekretariacie.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer, którym oznaczona
jest SIWZ – ZPO:ZP/1/2017.

8. Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którzy
otrzymali formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na
której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ
oraz zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
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VI. Wymagania dotyczące wadium.
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie Nr 1: 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).
Zadanie Nr 2: 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8.
Bank Millennium, Nr 18 1160 2202 0000 0000 6172 2938

Wadium wniesione w innych formach niż pieniądzu musi być dołączone do oferty w oryginale.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zawierać w swej
treści wskazanie warunków gwarancji w taki sposób aby możliwość zaspokojenia się z gwarancji
nie była kwestionowana. Warunki świadczenia z gwarancji powinny obejmować także sytuację
określoną w przepisie art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp.
Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
3. Zwrot wadium:
3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
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VII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
oferty należy składać do dnia 10-02-2017 r. do godz. 14:45
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Gabinet Dyrektora
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
dnia 10-02-2017 r. o godz. 15:00
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje
dotyczące ceny złożonych ofert i terminu dostawy.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
(dane w tym zakresie stosownie do ustalonych kryteriów oceny ofert).

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej. Zmiany te muszą być przygotowane i oznaczone jak oferta, dodatkowo koperta
ta powinna zostać oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając
wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji stanowiącej Załączniki Nr 2/1 - Nr 2/2 do SIWZ
oraz wpisuje słownie cenę oferty netto i brutto zamówienia ogółem w formularzu „oferta”.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
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3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (grosze) w PLN.
3.1. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
4. Termin płatności za dostarczany przedmiot zamówienia: 30 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Jeżeli złożono 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:
Kryterium
Oferowana cena
Ocena jakości oferowanego przedmiotu zamówienia
Termin dostawy

Ranga
60 %
35 %
5%

2. Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone
w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZPO jako kierownika
Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na swojej stronie
internetowej.
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3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183:
- w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna oferta lub zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu
Zamówień Publicznych.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa
Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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2. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:
1) Formularz oferty – Załącznik Nr 1.
2) Wzór specyfikacji asortymentwo-cenowej do przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2/1 – 2/2
3) Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu
zamówienia w Zadaniu Nr 1 i 2 - Załącznik Nr 3/1 i 3/2.
4) Sposób oceny kryteriów oceny ofert - Załącznik Nr 4.
5) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - Załącznik Nr 5.
6) Wzór umowy - Załącznik Nr 6.
7) Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego o spełnianiu warunków udziału postępowaniu, a także
wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 7.
8) Oświadczenie wg wzoru Zamawiajacego w zakresie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 8.
9) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9.

............................................................
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)
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Załącznik Nr 1
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/2017
(pieczątka firmowa)
....................................................
dnia .....................................

Oferta

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa...........................................................................................................................
2. Adres (siedziba).....................................................................................................................
..........................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

3. Adres do korespondencji..........................................................................................................
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

4. Telefon..........................................
5. Fax................................................
6. E-mail...........................................
7. NIP……………………………….
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych) …………………………….
9. REGON…………………………..
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz
produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży, opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …..........................................

III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:
Zadanie Nr 1 (dostawa produktów do żywienia doustnego wg Załącznika Nr 2/1 do SIWZ):
cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................
wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................
cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................
Zadanie Nr 2 (dostawa produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich
podaży wg Załącznika Nr 2/2 do SIWZ):
cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................
wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................
cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................
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IV. Termin dostawy: zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:
………………………………………………………………………………………………………
określić liczbę dni roboczych, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze,

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynu zlokalizowanego
w siedzibie Zamawiającego. Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne
zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.

V. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące.
VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
……….…………………………
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XI. Inne informacje Wykonawcy *:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia:
……………………………...................…………………………………………………….........…….

XII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?
TAK/NIE*.
XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
….....................................................................................................................................................
(wymienić załączniki)

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
1
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XV. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty
składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

….. ……………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2/1
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/2017
.......................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa
przedmiot zamówienia:
ZADANIE Nr 1: dostawa produktów do żywienia doustnego pacjentów
UWAGA! – dokładne parametry wymagane i ocenne przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 3/1 do SIWZ

Lp

1.

1.

Nazwa przedmiotu zamówienia

2.

Dieta beztłuszczowa w płynie,
do podaży doustnej, w postaci
klarownego nektaru owocowego,
hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml).

2.

Dieta kompletna w płynie,
do podaży doustnej, z dodatkiem

Szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
24 miesięcy
i przyjęta
jednostka
miary
3.

Określić dokładnie
wielkość opakowań
handlowych
oferowanego wyrobu
oraz ich ilość
odpowiednio do wielkości
zamówienia określonego
w kolumnie Nr 3
4.

Cena
jednostkowa
netto
za jednostkę
miary

5.

%
VAT

Wartość
netto
pozycji
ogółem

Wartość
brutto
pozycji
ogółem

Nazwa
handlowa
wyrobu
oferowanego,
jego producent

6.

7.

8.

9.

1000 szt.
po 200 ml

800 szt.
po 200 ml

smakowym, normalizująca glikemię.
3.

Dieta wspomagająca leczenie ran
do podaży doustnej , kompletna,

800 szt.
po 200 ml

hiperkaloryczna (min. 1,25 kcal/ml).
4.

Dieta kompletna w płynie
do podaży doustnej,
bogatoresztkowa, hiperkaloryczna.

5.

6.

7.

Dieta kompletna w płynie
do podaży doustnej, dla pacjentów
ze zwiększonym zapotrzebowaniem
na białko i energię
Dieta cząstkowa do podaży
doustnej będąca dodatkowym
źródłem energii.

Produkt do szybkiego
zagęszczania płynów

800 szt.
po 125 ml
lub odpowiednik
tej ilości

1600 szt.
po 125 ml
lub odpowiednik
tej ilości

600 szt.
po 500 ml

20 szt.
po 175 g

(napojów i pokarmów).

Wartość Zadania Nr 1 ogółem

.............. ..............

Słownie (wartość brutto zadania nr 1 ogółem)................................................................................................................

.........................
data

......................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

19

Załącznik Nr 2/2
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/2017
.......................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa
przedmiot zamówienia:
ZADANIE Nr 1:

dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów
oraz sprzętu medycznego do ich podaży

UWAGA! – dokładne parametry wymagane i ocenne przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 3/1 do SIWZ

Lp

Nazwa przedmiotu zamówienia

1.

2.

1.

Dieta bezresztkowa,
normokaloryczna (min.1 kcal/ml),
kompletna pod względem
odżywczym, do żywienia
dojelitowego.
Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna
(min. 1,5 kcal/ml), kompletna
pod względem odżywczym,
do żywienia dojelitowego.
Dieta bogatoresztkowa,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Dieta bogatoresztkowa,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Dieta kompletna pod względem
odżywczym, normalizująca glikemię,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Dieta peptydowa, kompletna
pod względem odżywczym,
do żywienia dojelitowego.
Dieta w proszku, kompletna
pod względem odżywczym,
bezresztkowa, przeznaczona
do podawania doustnego
lub przez zgłębnik.
Dieta bogatoresztkowa,
normokaloryczna (min.1,03 kcal/ml),
kompletna pod względem
odżywczym, oparta na białku
kazeinowym i sojowym, do żywienia
dojelitowego

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

Zestaw grawitacyjny do worków

Szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
24 miesięcy
i przyjęta
jednostka
miary
3.

Określić dokładnie
wielkość opakowań
handlowych
oferowanego wyrobu
oraz ich ilość
odpowiednio do wielkości
zamówienia określonego
w kolumnie Nr 3
4.

Cena
jednostkowa
netto
za jednostkę
miary

5.

%
VAT

Wartość
netto
pozycji
ogółem

Wartość
brutto
pozycji
ogółem

Nazwa
handlowa
wyrobu
oferowanego,
jego producent

6.

7.

8.

9.

1000 szt.
o poj. 1000 ml

1600 szt.
o poj. 1000 ml

5100 szt.
o poj. 1500 ml

7000 szt.
o poj. 1000 ml

4000 szt.
o poj. 1000 ml

2600 szt.
o poj. 1000 ml

10 szt.
po 430g

9000 szt.
o poj. 1000 ml

4000 szt.

tj. zestaw do żywienia dojelitowego
do połączenia worka z dietą (opakowanie
miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem ENFit
lub ENFit™

10 Zestaw do pompy Flocare® 800,

1000 szt.

do worków tj. zestaw do żywienia
dojelitowego służący do połączenia worka
z dietą (opakowanie miękkie typu Pack)
ze zgłębnikiem ENLock lub ENFit™.
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11 Zestaw do pompy Flocare® Infinity,

2600 szt.

do worków tj.zestaw do żywienia
dojelitowego do połączenia worka z dietą
(opakowanie miękkie typu Pack) ze
zgłębnikiem ENLock lub ENFit™.

12 Zgłębnik PUR z prowadnicą
przeznaczony do żywienia
dożołądkowego lub dojelitowego.
13 Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube)
z wewn. balonem mocującym.

400 szt.

14 Zestaw do przezskórnej

10 szt.

endoskopowej jejunostomii
(PEG/J) z łącznikiem typu EnFit
15 Strzykawka enteralna 60 ml

200 szt.

2000 szt.

z końcówką typu ENfit

Wartość Zadania Nr 2 ogółem

.............. ..............

Słownie (wartość brutto zadania nr 2 ogółem)................................................................................................................

.........................
data

......................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3/1
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/17
Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1: dostawa produktów do żywienia doustnego pacjentów
L.p.

Przedmiot zamówienia

Parametry (cechy)

wyrobu oceniane

Punktacja ocenianego
parametru/warunku

krótki opis
i parametry (cechy) wymagane
1

1.

2

Dieta beztłuszczowa w płynie,
do podaży doustnej, w postaci
klarownego nektaru owocowego,
hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml).
a/ WSKAZANIA: uzupełnienie diety
pacjentów wymagających leczenia
żywieniowego z zaleceniem
ograniczenia spożycia tłuszczui
wybranych składników mineralnych,
w chorobach m.in. takich jak:
-choroby pęcherzyka żółciowego,

3

4

produkt wyłącznie na bazie
serwatki
osmolarność
zakres 300- 750 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

dostępny co najmniej
w dwóch smakach

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt

produkt normokaloryczny
(min. 1 kcal/ml).

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

słodzony substancjami
słodzącymi

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

osmolarność
do 365 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

dostępny co najmniej
w dwóch smakach

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Przedmiot zamówienia oferowany
i parametry (cechy) wymagane
(nazwa handlowa wyrobu, krótki opis,

Parametry (cechy)
punktowane
wyrobu oferowanego

parametry jakościowe wymagane
stosownie do opisu zawartegow kolumnie 2)
5

(podać stosownie do opisu
zawartego w kolumnie 3 i 4)
6

-zapalenie i marskość wątroby,
-przewlekłe zapalenie trzustki,
-choroby nerek.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

2.

Dieta kompletna w płynie,
do podaży doustnej, z dodatkiem
smakowym, normalizująca glikemię.
a/ WSKAZANIA: stosowanieu pacjentów
z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją
glukozy wymagających leczenia
żywieniowego w przypadkach m.in.
takich jak:choroby nowotworowe,
przygotowaniedo zabiegów operacyjnych
i żywienie po operacji, zaburzenia żucia
i połykania, okres rekonwalescencji.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml
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3. Dieta wspomagająca leczenie ran
do podaży doustnej , kompletna,
hiperkaloryczna (min. 1,25 kcal/ml).
Zawierająca argininę i wysoką
zawartość białka niezbędną
w procesie leczenia ran.
a/ WSKAZANIA: leczenie żywieniowe
pacjentów z trudno gojącymi się ranami
(odleżyny, rany pooperacyjne), którzy
mogą przyjmować pokarmy doustnie.

min. 28% energii
z białka
wysoka zawartość wit.C:
min. 125mg/100ml
wysoką zawartość wit.E:
min. 19mg/100ml
wysoka zawartość cynku:
min. 4,5mg/100ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt..
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt..

dostępny co najmniej
w dwóch smakach

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

ilość błonnika
min. 3,6g/100ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

pojemność max. 125ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

min. 2,4 kcal/100ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

min. 2,4 kcal/100ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

pojemność max. 125ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

wysoka koncentracja białka
– co najmniej 14,4 g/100ml

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

dostępny co najmniej
w dwóch smakach

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

b/ produkt gotowy do użycia o poj. 200 ml

4.

Dieta kompletna w płynie
do podaży doustnej,
bogatoresztkowa, hiperkaloryczna.
a/ WSKAZANIA: zapobieganie
lub leczenie niedożywienia.
b/ produkt gotowy do użycia
o poj. 100 ml - 200 ml

5.

Dieta kompletna w płynie
do podaży doustnej, dla pacjentów
ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na białko
i energię jako rezultat stresu
metabolicznego lub urazu
(m.in. poważne infekcje, nowotwory,
zabiegi operacyjne), hiperkaloryczna,
wysokobiałkowa, bezresztkowa,
bezglutenowa.
a/ WSKAZANIA: leczenie niedożywienia
związane z chorobą nowotworową.
b/ produkt gotowy do użycia
o poj. 100 ml - 200 ml

23

6.

Dieta cząstkowa do podaży

doustnej będąca dodatkowym
źródłem energii. Mieszanka tłuszczów
roślinnych bogata w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe. Nie zawiera składników
mineralnych i witamin. Bezglutenowa,
wolna od laktozy.

osmolarność
max. 150 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

nie zawiera błonnika,
nie zawiera białka

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

dostępny co najmniej
w dwóch smakach

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

bez skrobi

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

bez smaku

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

a/WSKAZANIA: dodatkowe źródło energii
dla pacjentów, którzy jedzą za mało
w stosunku do potrzeb, nie mogą przybrać
na wadze i (lub) u których występuje
niezamierzona utrata masy ciała.

b/ produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml

7.

Produkt do szybkiego zagęszczania
płynów (napojów i pokarmów).
Zawiera gumę ksantanową i gumę guar,
oraz maltodekstryny. Wykazuje oporność
na działanie amylazy, co pozwala
chronić przed aktywnością tego enzymu
jamę ustną.
Produkt dedykowany dla pacjentów
z dysfagią (trudności z przełykaniem).
Produkt bezglutenowy, nie zawiera
laktozy.
Opakowanie typu puszka o poj. 175g.

UWAGI:
1. Niespełnienie którekgokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej diecie.
...................................
data

....................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 3/2
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/17
Zestawienie wymaganych i ocennych parametrów techniczno-użytkowych (jakościowych) przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1: dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów oraz sprzętu medycznego do ich podaży
L.p.

Przedmiot zamówienia

Parametry (cechy)

wyrobu oceniane
krótki opis
i parametry (cechy) wymagane
1

2

1.

Dieta bezresztkowa, normokaloryczna
(min.1 kcal/ml), kompletna pod względem
odżywczym, do żywienia dojelitowego.
Produkt bezglutenowy, klinicznie wolny
od laktozy.
a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne
u osób niedożywionych lub zagrożonych
niedożywieniem ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na składniki odżywcze.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare
Infinity z koncówkami typu ENLock lub
ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

2.

Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna
(min. 1,5 kcal/ml), kompletna
pod względem odżywczym, do żywienia
dojelitowego. Produkt bezglutenowy.

3
profil białkowy zgodny
z wytycznymi WHO/FAO/UNU
odnośnie profilu i dostępności
aminokwasowej u pacjentów
długożywionych – kompozycja
min. 4 rodzajów białka
zawierający białko roślinne
i zwierzęce (soja,
kazeina,serwatka, groch)

Punktacja
ocenianego
parametru/warunku
4

Przedmiot zamówienia oferowany
i parametry (cechy) wymagane
(nazwa handlowa wyrobu, krótki opis,

Parametry (cechy)
punktowane
wyrobu oferowanego

parametry jakościowe wymagane
stosownie do opisu zawartegow kolumnie 2)
5

(podać stosownie do opisu
zawartego w kolumnie 3 i 4)
6

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

osmolarność
do 255 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

zawartość białka
nie mniej niż 4g/100

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

min. kompozycja
6 naturalnych karotenoidów

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

profil białkowy zgodny
z wytycznymi WHO/FAO/UNU
odnośnie profilu i dostępności
aminokwasowej u pacjentów
długożywionych – kompozycja
min. 4 rodzajów białka
zawierający białko roślinne
i zwierzęce (soja,
kazeina,serwatka, groch)

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
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a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne
u osób o wysokim zapotrzebowaniu
energetycznym i białkowym, którzy potrzebują
diety bezresztkowej
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800
i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock
lub ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

3. Dieta bogatoresztkowa,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Produkt bezglutenowy, zawierający kilka rodzajów
błonnika regulującego pracę jelit.
a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne
u osób niedożywionych lub zagrożonych
niedożywieniem.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1500 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800
i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock
lub ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt.10 i 11.

zawartość białka
nie mniej niż 4g/100

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

osmolarność
do 360 mOsmol/l
bezlaktozowa

Nie – 0 pt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

min. kompozycja 6
naturalnych karotenoidów

profil białkowy zgodny
z wytycznymi WHO/FAO/UNU
odnośnie profilu i dostępności
aminokwasowej u pacjentów
długożywionych – kompozycja
min. 4 rodzajów białka
zawierający białko roślinne
i zwierzęce (soja,
kazeina,serwatka, groch)
zawartość białka
nie mniej niż 4g/100

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

osmolarność
min. 250 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

kompozycja min. 6 rodzajów
błonnika (49% +/-1%
- frakcje rozpuszczalne,
51% +/-1% - frakcje
nierozpuszczalne).

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

bezlaktozowa

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

min. kompozycja
6 naturalnych karotenoidów

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
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4.

Dieta bogatoresztkowa,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Produkt bezglutenowy, zawierający kilka rodzajów
błonnika regulującego pracę jelit.
a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne
u osób niedożywionych lub zagrożonych
niedożywieniem.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800
i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock
lub ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

profil białkowy zgodny
z wytycznymi WHO/FAO/UNU
odnośnie profilu i dostępności
aminokwasowej u pacjentów
długożywionych – kompozycja
min. 4 rodzajów białka
zawierający białko roślinne
i zwierzęce (soja,
kazeina,serwatka, groch)

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

zawartość białka
nie mniej niż 4g/100
osmolarność
min. 250 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

kompozycja min. 6 rodzajów
błonnika (49% +/-1%
- frakcje rozpuszczalne,
51% +/-1% - frakcje
nierozpuszczalne).

bezlaktozowa
min. kompozycja
6 naturalnych karotenoidów

5.

Dieta kompletna pod względem
odżywczym, normalizująca glikemię,
normokaloryczna (min. 1 kcal/ml),
do żywienia dojelitowego.
Produkt bezglutenowy, wzbogacony
w jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
z niską zawartością węglowodanów.
a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne
u osób z cukrzycą lub z upośledzoną tolerancją
laktozy.
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare
Infinity z koncówkami typu ENLock lub
ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

izolat białek sojowych z soi
czystej ekologicznie
min. kompozycja
6 naturalnych karotenoidów
bezlaktozowa

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt..
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

osmolarność
do 300 mOsmol/l

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

kompozycja min. 6
rodzajów błonnika (80%
+/-1% - frakcje
rozpuszczalne, 20% +/-1%
- frakcje nierozpuszczalne).

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
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6.

Dieta peptydowa, kompletna
pod względem odżywczym, do żywienia
dojelitowego.
Produkt bezglutenowy, wzbogacony
w jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
z niską zawartością węglowodanów.
a/ WSKAZANIA: postępowanie żywieniowe
w przypadku niedożywienia związanego
z chorobą, połączonego z upośledzeniem
trawienia i wchłaniania, m.in.: ostre zapalenie
trzustki, resekcje jelit, nieswoiste zapalenia jelit,
b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800
i Flocare Infinity z koncówkami typu ENLock
lub ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

7.

Dieta w proszku, kompletna
pod względem odżywczym,
bezresztkowa, przeznaczona
do podawania doustnego
lub przez zgłębnik. Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera laktozy.
b/ WSKAZANIA: pacjenci z zachowanymi
zdolnościami trawienia i wchłaniania,
o podwyższonym lub normalnym zapotrzebowaniu

na składniki odżywcze, u których wykorzystanie
pokarmu naturalnego jest niemożliwe,
niewystarczające lub przeciwwskazane.
c/ produkt w proszku 430 g z możliwością
podawania w połączeniu z zestawem do
żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych
już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity
z koncówkami typu ENLock lub ewentualnie
innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile
Wykonawca po 2 szt. takich pomp przekaże
Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach
opisanych w pkt. 10 i 11.

bezresztkowa, klinicznie
wolna od laktozy

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

oparta wyłącznie
na hydrolizacie serwatki

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

(białku o najkrótszym czasie
wchłaniania)

osmolarność
do 455 mOsmol/l
min. kompozycja
6 naturalnych karotenoidów

Nie – 0 pt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Źródłem białka jest kazeina

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Procent % energii z:
białka 16% +/-1% ,
węglowodany 49% +/-1% ,
tłuszcz 35% +/-1%,
na 100 g proszku w 100 ml
przygotowanej diety
normkalorycznej
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8.

Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna
(min.1,03 kcal/ml), kompletna pod
względem odżywczym, oparta na białku
kazeinowym i sojowym, do żywienia
dojelitowego. Produkt bezglutenowy, klinicznie
wolny od laktozy.
a/ Wskazania: postępowanie dietetyczne
wspomagające leczenie ran i odleżyn.
b/ Produkt gotowy do użycia o poj.1000 ml
z możliwością podawania w połączeniu
z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji
do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare
Infinity z koncówkami typu ENLock lub
ewentualnie innych pomp do podaży diet
dojelitowo, o ile Wykonawca po 2 szt. takich
pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
na warunkach opisanych w pkt. 10 i 11.

Mieszania białek roslinnych
i zwierzęcych zgodnie
z wytycznymi WHO
(kazeinowym i sojowym )
Rejestracja GIS
do postępowania
dietetycznego u pacjentów
z odleżynami i trudno gojącymi
ranami

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

kompozycja min. 6 rodzajów
błonnika (49% +/-1%
- frakcje rozpuszczalne,
51% +/-1% - frakcje
nierozpuszczalne).

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

wysoka zawartość MUFA
(powyżej 42,4%),
zwiększona zawartość
składników, które
przyspieszają gojenie:

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

argininy min. 0,9 g/ 100 ml, .
glutaminy min.0,1g/ 100 ml,
cynku min. 98mg/100ml,
wit.C min. 35,1 mg/100ml,
wit E min. 7,5mg/100ml ,
wit.A min. 78.8 µg-RE,
selenu min. 9,2µg /100kcal,
manganu min. 0,4mg/100kcal,
żelaza min. 1,5mg/100kcal,
miedzi min. 0,2mg/100 kcal)

9.

Zestaw grawitacyjny do worków
tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia
worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack)
ze zgłębnikiem ENFit lub ENFit™, umożliwiający
żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu
kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw składa
się z łącznika ENPlus (z nasadką ochronną)
do worka, komory kroplowej, zacisku rolkowego,
portu medycznego ENFit™ typu "Y"
do podawania leków i płukania końcówki zestawu
oraz nasadki ochronnej przejściowego łącznika
zestawu.

Nie zawiera DEHP
System połączeń ENFit
ze zgłębnikiem

System połączeń ENFit
zgodny z wytycznymi

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

PN-EN ISO 80369-3:2016
lub normy równoważnej
i GEDSA (Globalnego Stow.
Dostawców Urządzeń Dojelit.)
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10.

Zestaw zawiera 2 adaptery przejściowe,
fabrycznie wmontowane w złącze i w port
medyczny ENFit™, umożliwiające połączenia
z dotychczasowym systemem zgłębników i
strzykawek ENLock oraz z systemem ENFit™.
Zestaw jednorazowego użytku, pakowany
pojedynczo.

Posiada nasadkę ochornną
na kurz ENFit

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Nie zawiera lateksu

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Zestaw do pompy Flocare® 800,
do worków

Zestaw rekomendowany
przez producenta pompy
Flocare 800 zgodnie
z instrukcją obsługi pompy

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

System połączeń ENFit
zgodny z wytycznymi
PN-EN ISO 80369-3:2016

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

tj. zestaw do żywienia dojelitowego służący
do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie
typu Pack) ze zgłębnikiem ENLock lub ENFit™,
umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłęgo
wlewu przy pomocy pompy Flocare® 800;
kompatybilny z pompą Flocare® 800.
Zestaw składa się z łącznika ENPlus (z nasadką
ochronną) do worka, komory kroplowej
zakończonej silikonowym łącznikiem do pompy
Flocare® 800, zacisku rolkowego, portu
medycznego ENFit™ typu "Y" do podawania
leków i płukania końcówki zestawu oraz nasadki
ochronnej przejściowego łącznika zestawu.

lub normy równoważnej
i GEDSA (Globalnego Stow.
Dostawców Urządzeń Dojelit.)

Nie zawiera lateksu

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Zestaw zawiera 2 adaptery przejściowe,
fabrycznie wmontowane w złącze i w port
medyczny ENFit™, umożliwiające połączenia
z dotychczasowym systemem zgłębników
i strzykawek ENLock oraz z systemem ENFit™.
Zestaw jednorazowego użytku, nie zawiera
DEHP, pakowany pojedynczo.
Zestawy do podaży diet (przetoczeń diety) muszą
spełniać jeden z 2 warunków:
1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez
Zamawiającego 2 pompami Flocare 800,
lub
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
2 szt. nowych pomp do podaży diet zapewniając
minimum 24-miesięczną gwarancję z serwisem na koszt
Wykonawcy. W tych okolicznościach w specyfikacji
cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne
oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania
2 szt. pomp do podaży diet dojelitowo, które posiadają
certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone
do stosowania.

30

11.

Zestaw do pompy Flocare® Infinity,
do worków tj.zestaw do żywienia dojelitowego
do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie
typu Pack) ze zgłębnikiem ENLock lub ENFit™,
umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego
wlewu za pomocą pompy Flocare® Infinity.
Zestaw składa się z łącznika ENPlus (z nasadką
ochronną) do worka, komory kroplowej, kasetki
zestawu do pompy Flocare® Infinity, portu
medycznego ENFit™ do podawania leków
i płukania końcówki zestawu oraz nasadki
ochronnej przejściowego łącznika zestawu.
Zestaw zawiera 2 adaptery przejściowe,
fabrycznie wmontowane w złącze i w port
medyczny ENFit™, umożliwiające połączenia
z dotychczasowym systemem zgłębników
i strzykawek ENFit oraz z systemem ENFit™.
Zestaw jednorazowego użytku, nie zawiera
DEHP, pakowany pojedynczo.
Zestawy do podaży diet (przetoczeń diety) muszą
spełniać jeden z 2 warunków:
1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez
Zamawiającego 2 pompami Flocare Infinity, lub
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie

Zestaw rekomendowany
przez producenta pompy
Flocare Infinity zgodnie
z instrukcją obługi pompy

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

System połączeń ENFit
zgodny z wytycznymi
PN-EN ISO 80369-3:2016

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

lub normy równoważnej
i GEDSA (Globalnego Stow.
Dostawców Urządzeń Dojelit.)

Nie zawiera lateksu

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Wykonany z miękkiego,
przezroczystego poliuretanu
Nie twardnieje
przy dłuższym stosowaniu
do 6 tygodni

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Z prowadnicą i centymetrową
podziałką umożliwiająca
kontrolowanie długości
wprowadzonego zgłębnika,
trzy linie kontrastujące
w promieniach RTG

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

2 szt. nowych pomp do podaży diet zapewniając
minimum 24-miesięczną gwarancję z serwisem na koszt
Wykonawcy. W tych okolicznościach w specyfikacji
cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne
oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania
2 szt. pomp do podaży diet dojelitowo, które posiadają
certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone
do stosowania.

12.

Zgłębnik PUR z prowadnicą
przeznaczony do żywienia
dożołądkowego lub dojelitowego.
Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem
ENFit służącym do łączenia z zestawami
do podaży diet Flocare. Bezpieczny, łatwy
do założenia, cienki. Do wymiany co 6 tygodni.
Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez
zestaw do podaży diety. Wolny od DEHP,
nie zawiera lateksu. Dołączona prowadnica
ułatwiająca zakładanie. Rozmiar: CH 10/110 i 12/110cm
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13.

Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube)
z wewn. balonem mocującym.
Wypełnianie balonu (zawór czerwony) 15 ml
sterylnej wody. Używany jako wymiennik
istniejącego zgłębnika lub jako początkowy
zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji
operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu
zapewniającego pacjentowi komfort,
nie wymaga użycia endoskopu, może być
wymieniany w warunkach domowych.
Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej)
posiada potrójną linię cieniodajną widoczną
w promieniach RTG; w części zewnętrznej
zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą
kontrolę zakładania i położenia zgłębnika
względem kanału stomii/powłok.
Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym
centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec
zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu
żywieniowego lub strzykawki żywieniowej,
dodatkowo posiada szczelne zamknięcie
(kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk
do regulacji przepływu zabezpieczający przed
cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę
mocującą wykonanąz silikonu, umożliwiającą
trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do
powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt,
który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz
powłok brzusznych pod odpowiednim kątem
(około 90 stopni) zapewniający pacjentowi
komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół
przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku,
wolny od DEHP, pakowany pojedynczo.
Rozmiar: CH 18/ 23, CH 20/23.

Wykonany z przezroczystego
silikonu
Koniec bliższy posiada dwa
porty: do podawania
diety(ENFit) i napełniania
balonu mocującego
Zakładanie i wymiana
nie wymaga ednoskopu,
może być dokonane
w warunkach szpitalnych
i domowych. Cześć zgłębnika
znadująca się na odcinku
balona posiada cieniodajne
właściwości widoczne
w promieniach RTG

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt..
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.
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14.

Zestaw do przezskórnej
endoskopowej jejunostomii (PEG/J)
z łącznikiem typu EnFit do żywienia
pacjentów bezpośrednio do jelita czczego
lub dwunastnicy.
Umożliwia jednoczesną dekompresję żołądka
i żywienie do jelita.
Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę
Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy
przyjmując spiralny kształt ułatwia
przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita
i dopasowuje swój kształt do przewodu
pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą.
Zgłębnik wykonany z miękkiego,
nieprzezroczystego poliuretanu,
nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu.
Zgłębnik zawiera podziałkę centymetrową
ułatwiającą kontrolowanie długości
wprowadzanego zgłębnika. Prowadnia zgłębnika
pokrytą jest silikonem i posiada kulkową
końcówkę ułatwiającą jej zakładanie. Zgłębnik
posiada właściwości kontrastujące (całą swoją
powierzchnią) w promieniach RTG.
Dalszy koniec zgłębnika posiada cztery boczne
otwory na różnych poziomach, zakończony jest
"ślepo" końcówką z dodatkowym otworem
umożliwiającym np. założenie pętli z nici
ułatwiającej pociągnięcie zgłębnika podczas
zakładania metodą endoskopową i tzw. antenką
z kuleczką umożliwiającą chwycenie jej
kleszczykami endoskopu.
Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera
DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany
pojedynczo. Opakowanie zawiera części luzem,
w tym zapasowy łącznik do zmiany długości
docelowej zgłębnika jejunostomijnego.
Rozmiar: CH 9/105 cm

Założenie nie wymaga
operacji na jamie brzusznej

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Nieprzezroczysty,
poliuretanowy zgłębnik
kontrastuje w promieniach
RTG

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

Do stosowania z Flocare
PEG CH 18.

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

PEG/J w połączeniu z PEG
CH18 służy do żywienia
pacjentów bezpośrednio
do jelita czczego lub
dwunastnicy, poprzez
wytworzoną gastrostomię
PEG Ch 18
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15.

Strzykawka enteralna 60 ml
z końcówką typu ENfit

Kostrukcja złącza EnFit
w pełni kompatybilna
z oferowanymi PEG,
G-Tube i zgłębnikami

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt

System połączeń ENFit
zgodny z wytycznymi
PN-EN ISO 80369-3:2016

Nie – 0 pkt.
Tak – 5 pkt.

lub normy równoważnej
i GEDSA (Globalnego Stow.
Dostawców Urządzeń Dojelit.)

UWAGI:
1. Niespełnienie którekgokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej diecie lub sprzęcie (wyrobie medycznym).

...................................
data

....................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 4
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/2017

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

1. Przeliczenie w kryterium ceny
Najniższa cena zadania ogółem spośród nie odrzuconych ofert

PKT = ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
Cena zadania ogółem oferty badanej

2. Ocena jakości oferowanego przedmiotu zamówienia
Liczba pkt przyznana badanej ofercie odpowiednio do zadania wg Zał. 3/1 lub 3/2 do SIWZ

PKT = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%
Max liczba pkt spośród ocenianych ofert odpowiednio do zadania wg Zał. 3/1 lub 3/2 do SIWZ

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy
Najkrótszy zaproponowany termin dostawy
spośród nieodrzuconych ofert

PKT =

--------------------------------------------------- x 100 x 5%
Termin dostawy oferty badanej

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.
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Załącznik Nr 5
do SIWZ Nr ZPO:ZP/1/2017
…………………………………….
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
WCZEŚNIEJ DOSTAW

L.p.

Nazwa Zamawiającego

Przedmiot dostawy

Okres realizacji

Wartość brutto
dostawy

1.

2.

3.

4.

W załączeniu:
- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie ............ szt.

....................................
data

......................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 6
do SIWZ nr ZPO:ZP/1/2017
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści przyszłej umowy

Umowa nr ZPO:ZP/1/2017
zawarta w dniu ..................... w Toruniu

pomiędzy:
..............................................................
..............................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018

reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Zamawiający udziela
Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów do żywienia doustnego
(Zadanie Nr 1) oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich
podaży (Zadanie Nr 2) wg asortymentu określonego w Załączniku Nr 1 i 2 do umowy,
zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Ilości przedmiotu umowy określone w Załączniku Nr 1 i 2 stanowią średnie szacunkowe
zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia
przedmiotu umowy w ilościach określonych w Załączniku Nr 1 i 2. W przypadku zamówienia
mniejszej ilości produktów, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającemu
roszczenia z tego tytułu. Zmniejszenie ilości zamawianych produktów nie będzie większe
niż 30%.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości
przedmiotu umowy w poszczególnych pozycjach zamówienia w przypadku zaistnienia takiej
konieczności po stronie Zamawiającego, przy zachowaniu obowiązujących cen
jednostkowych przedmiotu umowy oraz pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne
do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży
i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia obrotu i do używania.
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7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni dostarczy Zamawiającemu
uwierzytelnione przez Wykonawce kopie wszelkich aktualnych dokumentów
potwierdzających spełnienie przez przedmiot umowy wszelkich obowiązujących w Polsce
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu i używania. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach tych
dokumentów, jak również o wygaśnięciu lub utracie ważności tych dokumentów oraz
o wystawieniu nowych dokumentów.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- oferta Wykonawcy z dnia …………r.
- Załącznik Nr … do umowy określający wielkość zamówienia i zawierający szczegółową
specyfikację cenową na dostawę przedmiotu umowy.
- Załącznik Nr … do umowy określający parametry techniczno-użytkowe przedmiotu umowy.

§2
Umowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy tj. ................................................
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie i dostarczać zamówiony przedmiot
umowy do siedziby Zamawiającego na koszt własny niezwłocznie po otrzymaniu
zamówienia, nie później jednak niż w ciągu …. dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. Dostarczanie przedmiotu umowy odbywać się będzie wg faktycznych potrzeb
występujących po stronie Zamawiającego na podstawie sukcesywnych zamówień składanych
Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznej, pocztą elektroniczną
lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć transport przedmiotu umowy oraz ponieść
wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych w wyniku tego szkód.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, spełniający
obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu, pozbawiony
wad fizycznych, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach zgodnych
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem lub
niezgodnego z postanowieniami ust. 4, Zamawiający może (według swego wyboru):
1) odmówić odbioru przedmiotu umowy i odstąpić od zamówienia, albo
2) żądać wymiany przedmiotu umowy w terminie 48 godzin od złożenia reklamacji, na przedmiot
umowy zgodny z zamówieniem oraz postanowieniami ust. 4, a w razie braku wymiany w tym terminie
– odstąpić od zamówienia.

§4
1. Zamawiający może (niezależnie od uprawnień, w których mowa w § 3 ust.5 żądać
od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
1) w razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy
dostarczonego ze zwłoką - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) w razie zwłoki w wymianie przedmiotu umowy w sytuacjach określonych w § 3 ust.5 – w wysokości 0,5%
ceny brutto przedmiotu umowy nie wymienionego w obowiązującym terminie - za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
3) w razie odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust.5 pkt.1 lub § 3 ust. 5 pkt. 2
– w wysokości 5% ceny brutto tego zamówienia,
4) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 – w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1.
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2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§5
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ………….. zł.brutto.
Słownie: …………………………………………………………………………zł. brutto.
2. Zapłata ceny dostarczonego przedmiotu umowy następować będzie przelewem w terminie
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 może nastąpić na pisemny wniosek jednej
ze stron. Do wniosku strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu.
Druga strona może żądać szczegółowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów
uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
5. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w 5 ust. 3, może nastąpić
proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek
w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa od dnia wejścia
w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 3 pkt a, b, c.
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po wyrażeniu zgody na tę zmianę przez obie strony
i podpisaniu aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Dostawa wyrobów przedmiotu umowy musi odbywać się po cenach jednostkowych
zgodnych z niniejszą umową. W przypadku, gdy ceny określone na fakturze będą niezgodne
z umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania korekty otrzymanej faktury w terminie 7 dni
od poinformowania Wykonawcy o takiej niezgodności.

7. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie
na rachunek bankowy Wykonawcy podany każdorazowo na fakturze.
8. Dostawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem zamówionego przedmiotu umowy,
także razie opóźnienia Odbiorcy w zapłacie należności za dostarczony przedmiot umowy
pod warunkiem, że opóźnienie w zapłacie nie przekracza 60 dni.
9. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony przedmiot
umowy, Wykonawca może żądać odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.
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§6
Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć na rzecz osób trzecich wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących wypadkach:
1) ogłoszono upadłość Wykonawcy,
2) Wykonawca, co najmniej w dwóch miesiącach świadczył dostawy nienależycie,
w szczególności pod względem terminowości,
3) Wykonawca rażąco naruszył którekolwiek z postanowień umowy.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy -Pzp;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy –Pzp.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” z 29.01.2004r., aktów wykonawczych do tej ustawy
oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
wg siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 7
do SIWZ nr ZPO:ZP/1/2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:
……………………………………………….………………………
……………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
dostawa produktów do żywienia doustnego
oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale II pkt 2 ppkt. 1), 2), 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
………………………………………………..………..
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w :
...................................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu
tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

1) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..…………………………………………………………………………………………………………………………,
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie: ………………………….…………………………………………………..…………..….
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
(…)

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..

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

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..
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Załącznik Nr 8
do SIWZ nr ZPO:ZP/1/2017

OŚWIADCZENIE 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

Wykonawca:
……………………………………………….………………………
……………………………………………….………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
dostawa produktów do żywienia doustnego
oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………………………………………………………………….………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:……………………………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(stosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
– Zamawiający takiej możliwości nie przewidział, a tym samym brak obowiązku wypełnienia oświadczenia w tej części)

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………..……………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..……………,
Podpis(-y) osób uprawnionych:
……………………………………………..………..
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Załącznik Nr 9
do SIWZ nr ZPO:ZP/1/2017

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:
........................................................................................
..........................................................................................
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
dostawa produktów do żywienia doustnego
oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:
1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)
2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
…………………………………………………………………………………………………..
(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................
data

..........................................
Podpis(-y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

46

