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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 
 Szpitalna 19  
 85-826 Bydgoszcz 
 Tel.: 52 3709124 
 Faks: 52 3709125 
 e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl 
 adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy produktów do żywienia 
dojelitowego. 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Zadanie 
częściowe nr: 

Opis: 

1 Temat: Mleko modyfikowane i smoczki  

Wspólny Słownik Zamówień: 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i 
infuzji, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne 
artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 Mleko modyfikowane dla wczesniaków z niską i bardzo 
niską urodzeniową masą ciała, gotowe do spożycia, butelka 70 ml, 
opakowanie x 24 szt.  op. 348 

2 Jednorazowy smoczek do żywienia niemowląt przedwcześnie 
urodzonych, sterylny, wykonany z silikonu, przeznaczony do podawania 
mleka modyfikowanego, kompatybilny z butelką z poz.1, op. x 48 szt.
 op. 300 

3 Mleko modyfikowane poczatkowe dla niemowląt od urodzenia, 
zawierające długołańcuchowe wielonasycone kwasy tłuszczowe 
LCPUFA, mleko gotowe do spożycia, butelka 90 ml, op. x 24 szt. 
 op. 348 

4 Jednorazowy smoczek do żywienia niemowląt od urodzenia, 
sterylny, wykonany z silikonu, przeznaczony do podawania mleka 
modyfikowanego, kompatybilny z butelką z poz.3, op. x 48 szt. op. 300 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

2 Temat: Mleko modyfikowane specjalistyczne i smoczki  

Wspólny Słownik Zamówień: 33681000-7 - Smoczki, osłonki na 
brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt, 33692510-5 - 
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Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i 
przyrządy do transfuzji i infuzji  

Opis: 1 Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego, preparat mlekozastępczy do postępowania dietetycznego 
m.in.. W alergii na białka pokarmowe lub w celu obniżenia ryzyka 
wystąpienia alergii na białko mleka krowiego, a także do postepowania 
diagnostycznego w wykrywaniu alergii na białka pokarmowe, 
przeznaczony dla niemowląt od urodzenia, gotowy do spiozycia, butelka 
90 ml, opakowanie po 24 but. op. 300 

2 Jednorazowy smoczek do żywienia niemowląt od urodzenia, 
sterylny, wykonany z silikonu, przeznaczony do podawania mleka 
modyfikowanego, kompatybilny z butelką z poz.1 op. x 48 szt. op. 112 

3 Dodatek do mleka kobiecego wzbogacający w białko, 
przeznaczony do karmienia niemowląt z niska i bardzo niską 
urodzeniową masa ciała. 2,2 g x 50 torebek. op. 40 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

3 Temat: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego  

Wspólny Słownik Zamówień: 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i 
infuzji, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne 
artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 Dieta dla pacjentów z chorobą nowotworową, do podaży 
doustnej, okres przygotowania do chemio i radioterapii oraz operacji 
onkologicznej, hiperkaloryczna 2,4 kcal/ ml, wysokobiałkowa 18 g/ 
125ml o proporcji, białko kazeina i serwatka; tłuszcze LCT, 
bezresztkowa, bezglutenowa Różne smaki, przeznaczona dla dzieci od 3 
r.ż. Osmolarność 570 mOsm/l, Op. 125 ml x 4 szt. op. 60 

2 Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, do podaży doustnej (z 
dodatkiem smakowym), hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), o zawartości 
wyłącznie białka kazeinowego  białka 9,6g/100ml, różne smaki (poza 
smakiem czekoladowym), opartą wyłącznie na tłuszczach LCT. 
Klinicznie wolna od laktozy. Dieta bezresztkowa, bezglutenowa w 
opakowaniu 4x125 ml, o osmolarności 790 mOsmol/l. op. 262 

3 Dieta cząstkowa w proszku o wysokiej zawartości białka i wapnia, 
niskiej zawartości tłuszczu, o neutralnym smaku.  op.  225g   op. 172 

4 Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 
kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków 
smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku 
źródło: serwatka, kazeina, soja i groch ( 6g/100ml 16% energii) oraz z 
zawartością DHA+EPA 0,34g. Karotenoidy o klinicznie udowodnionym 
działaniu antyoksydacyjnym  Op. 1000 ml op. 10 

5 Dieta normokaloryczna (1 kcal/1ml), oparta na białku źródło: 
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serwatka, kazeina, soja i groch (min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach 
MCT (min 3,9g/100ml w tym 34% Energii), zawierająca 6 rodzajów 
błonnika, bezglutenowa, bezlaktozowa. Osmolarność nie większa niż 250 
mOsm/l.Karotenoidy o klinicznie udowodnionym działaniu 
antyoksydacyjnym  Op. 1000 ml. op. 10 

6 Dieta normująca glikemię płynna, kompletna pod względem 
odżywczym, dostarczająca 1kcal/ 1ml, w tym max 40% energii z 
tłuszczów LCT, oparta  wyłącznie na białku 
sojowym,  bogatoresztkowa, zawierająca 6 rodzajów błonnika, wolna od 
laktozy, o osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l Op. 1000 ml 
 op. 10 

7 Dieta kompletna w płynie, łatwowchłanialna, bezresztkowa (bez 
zawartości celulozy), peptydowa o zawartości białka 4,0 g/100 ml, 
niskotłuszczowa (15% energii pochodzi z tłuszczu, do 1,7 g na 100ml, 
normokaloryczna (1 kcal/ml)), bez dodatków smakowych, 
normokaloryczna (1kcal/ 1ml). Dieta do podaży przez zgłębnik lub 
stomię. Zawierająca nie większą ilość niż 47% tłuszczu MCT Op. 1000 
ml  op. 10 

8 Dieta kompletna w płynie, bez dodatku smakowego, na białku 
kazeinowym i sojowym, normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca 
błonnik (1,5g/100 ml), zawierająca argininę (min. 0,85g/100 ml), 
wspomagająca leczenie ran, ze zwiększoną zawartością składników 
ważnych w procesie leczenia ran- wit. C- nie mniej niż 38 mg/100ml, 
Wit. E, Zn. Do podaży  przez zgłębnik lub przez stomię op. 1000 ml 
 op. 2268 

9 Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku 
waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, 
hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z 
białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazieiny w proporcjach 
40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość 
błonnika 1,5g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% 
energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od 
laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l, w 
opakowaniu miękkim typu pack, dieta do podaży przez zgłębnik; 1000 ml
 op. 10 

10 Dieta dla pacjentów z chorobami nerek, kompletna, 
hiperkaloryczna (2kcal/ ml), niskobiałkowa odpowiednia dla pacjentów 
przed dializoterapią, w postaci napoju mlecznego do podaży drogę 
przewodu pokarmowego. Bezresztkowa, bezglutenowa, niskolaktozowa. 
Różne smaki. Osmolarnośc 455 mOsm/l, przeznaczona dla dzieci od 3 
r.ż.oraz u pacjentów z galaktozemią. Op. 125 ml x 4 szt. op. 10 

11 Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna 
(1,25 kcal/ml), do podaży doustnej, zawierająca argininę (1,5G/100ML), 
zawiera wyłącznie tłuszcze LCT (niska zawartość tłuszczu 3,5g/100ml), 
zawiera karotenoidy, Wit C i E, cynk). op.  4x 200 ml    op. 34 

12 Dieta dla pacjentów z chorobami nerek, kompletna, 
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hiperkaloryczna (2kcal/ ml), wysokobiałkowa odpowiednia dla pacjentów 
podczas dializoterapii, w postaci napoju mlecznego do podaży drogę 
przewodu pokarmowego. Bezresztkowa, bezglutenowa, niskolaktozowa. 
Różne smaki. Osmolarnośc 410 mOsm/l. przeznaczona dla dzieci od 3 
r.ż.oraz u pacjentów z galaktozemią. Op. 125 ml x 4 szt. op. 10 

13 Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn do stosowania u 
pacjentów chirurgicznych. Zawiera węglowodany i elektrolity. 
Przedoperacyjne nawadnianie zmniejszające stres przedoperacyjny i 
zapobiegający pooperacyjnej insulino oporności. op. 200 ml x 4 szt.
 op. 24 

14 Dieta kompletna w płynie, wysokobiałkowa (7,5g białka/100 ml), 
hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml), oparta wyłącznie na białku kazeinowym, 
o zawartości glutaminy 1,66g/100 ml, bogatoresztkowa (błonnik o sześciu 
rodzajach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie), 
zawierająca wyłącznie tłuszcze LCT, o niskiej osmolarności nie 
przekraczającej 270 mOsm/l. op. 500ml op. 2032 

15 Produkt na łagodne zaburzenia połykania. Oparty na gumie 
ksantanowej, gumie guar i maltodekstrynie. Puszka 175g.  op. 44 

16 Dieta beztłuszczowa w płynie, do podaży doustnej, w postaci 
klarownego nektaru owocowego (owocowego z dodatkiem smakowym), 
wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), butelka. Niska zawartość sodu (9,7 
mg/100ml) i fosforanów (12 mg/100ml) op. 4x 200 ml  op. 80 

17 Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w 
wieku 7-12 lat lub masa ciała 21-45kg ,normokaloryczna, normobiałkowa 
3,3g/100ml z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z 
przewagą DHA ,bezresztkowa ,stosunek serwatki do kazeiny 60:40, 
pojemność 500ml, niska osmolarność 225mOsmol/l  op. 500ml op. 10 

18 Dieta kompletna dostosowana składem do żywienia dzieci w 
wieku 7-12 lat, lub masa ciała 21-45kg,normokaloryczna,normobiałkowa 
3,3g/100ml,z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z 
przewagą DHA ,z dodatkiem 6 rodzajów błonnika w tym 3 frakcje 
rozpuszczalne w wodzie oraz 3 frakcje nierozpuszczalne w wodzie , 
stosunek serwatki do kazeiny 60:40 , pojemność 500ml, Niska 
osmolarność 230mOsmol/l. op. 500ml op. 10 

19 Dieta kompletna, polimeryczna, normokaloryczna (1kcal/ml), o 
smaku neutralnym (bez dodatków smakowych) do podaży doustnej lub 
przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch 
(min 4g/100ml), oparta tylko na tłuszczach MCT (min 3,9g/100ml w tym 
35% Energii), osmolarność 255 mOsm/l. Klinicznie wolna od laktozy. O 
zawartości żelaza nie mniejszym niż 1,6 mg na 100ml oraz z zawartością 
DHA+EPA 0,34g, Karotenoidy o klinicznie udowodnionym działaniu 
antyoksydacyjnym Op. 1000 ml op. 236 

20 Dieta kompletna, wysokobiałkowa, hiperkaloryczna (1,25 
kcal/ml), bezresztkowa, wolna od laktozy, energia z węglowodanów 45%, 
z tłuszczy 35%; osmolarność 275mOsm/l, op. 1000ml op. 296 

21 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z użyciem pompy,  
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służący do podłączenia oferowanych w pakiecie 1 worków lub butelek z 
dietą  ze zgłębnikiem, kompatybilny z  zaoferowaną pompą. op. 
2060 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

4 Temat: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego  

Wspólny Słownik Zamówień: 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i 
infuzji, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne 
artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 Dieta immunomodulująca, kompletna, normokaloryczna, 
ubogoresztkowa , bogtobiałkowa, zawierająca w 100ml: argininę 1,3g, 
białko 5,6 g, tłuszcze MCT 2,8g, węglowodany 13,4g do podawania 
doustnie lub przez zgłębnik dla osób dorosłych Op. 500 ml op. 310 

2 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego. Dieta kompletna, normokaloryczna, normobiałkowa, 100% 
białko serwatkowe, bogata w kwasy tłuszczowe MCT-70% tłuszczów. 
Zawiera kwasy omega-3 (0,06g/100ml). Wskazany od 10 r. 
ż.Osmolarność 200mOsm/l. Op. 500 ml op. 2408 

3 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego. Dieta kompletna, wysokoenergetyczna ( 1.5 kcal/ml) 
wysokobiałkowa, 100% białko serwatkowe,  kwasy tłuszczowe MCT-40-
60% tłuszczów. Bogata w kwasy omega-3 (0,3 - 0,4 g/100ml). Wskazany 
od 3 r. ż.Osmolarność 360-390mOsm/l. Op. 500 ml op. 10 

4 Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (rozpuszczalny 
100%), kompletna pod względem odżywczym. Źródłem białka jest 
kazeina i serwatka. Osmolarność 170 - 190 mOsm/l. Dla pacjentów z 
zaburzeniami metabolizmu glukozy. Opakowanie butelka  500 ml.
 op. 10 

5 Dieta kompletna, wysokoenergetyczna (1,3 kcal/ml), 
wysokobiałkowa źródłem białka jest kazeina, zawiera tłuszcze MCT 
(0,88g/100ml), dla dzieci powyżej 3 r. ż., do podawania doustnego lub 
przez zgłębnik, 283 mOsm/l Op.500 ml  op. 10 

6 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego. Kompletne pod względem odżywczym immunożywienie. 
Białko – kazeina (74,6%), wolna L-arginina (13,7%), kwas glutaminowy 
(1,3g/100ml), 28% tłuszczów w postaci MCT. Zawiera EPA oraz DHA , 
Smak: waniliowy, owoce tropikalne. Op. 3 x 237ml op. 334 

7 Dieta kompletna, normokaloryczna z dodatkiem błonnika 
(1,5g/ml) (1:1 rozpuszczalny : nierozpuszczalny), o zawartości białka (3,9 
g), zawiera tłuszcze MCT (0,7g), dla dzieci powyżej 3 r.ż., do podawania 
doustnego lub przez zgłębnik Op. 1000 ml op. 2366 

8 Dieta normokaloryczna, ubogoresztkowa, kompletna pod 
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względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe. 
16% energii pochodzi z  białka, 30% energii pochodzi z tłuszczy a 54% 
energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 20% tłuszczy MCT. 
Zawiera EPA+DHA w ilości 46mg/100ml Osmolarność:  239 mOsm/l. 
Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. 
Opakowanie  butelka SmartFlex 1000 ml op. 1806 

9 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego, niekompletny pod względem odżywczym. Źródłem białka 
jest kazeina. 97% energii pochodzi z  białka, 2% energii pochodzi z 
tłuszczy a 1% energii pochodzi z węglowodanów. Odpowiedni dla dzieci 
powyżej 3. roku życia. Puszka 400g. op. 10 

10 Płynna dieta peptydowa pod względem odżywczym, 
normokaloryczna (1kcal/ml) wysokobiałkowa 46g/500ml (37% energii z 
białka); 50% tłuszczów MCT, niska zawartość węglowodanów (29% 
energii); do podawania przez zgłębnik, osmolarność 278 mOsm/l; op. 
500ml 1000 

11 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z użyciem pompy,  
służący do podłączenia oferowanych w pakiecie 1 worków lub butelek z 
dietą  ze zgłębnikiem, kompatybilny z zaoferowaną pompą. op. 
1110 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

5 Temat: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego  

Wspólny Słownik Zamówień: 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i 
infuzji, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne 
artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, normokaloryczna 
(1kcal/ml), bezresztkowa,zawierająca białko kazeinowe i sojowe, oparta o 
kwasy tłuszczowe długołańcuchowe (LCT), do podaży doustnej lub przez 
zgłębnik, zmniejszona ilość sodu (75 mg/100 ml)o smaku neutralnym, 
Op. 500ml  op. 116 

2 Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, normokaloryczna 
(1kcal/ml), bezresztkowa,zawierająca białko kazeinowe i sojowe, oparta o 
kwasy tłuszczowe długołańcuchowe (LCT), do podaży doustnej lub przez 
zgłębnik, zmniejszona ilość sodu (75 mg/100 ml)o smaku neutralnym, 
Op. 1000 ml  1138 op. 

3 "Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 
kcal/ml), zawierająca kwasy tłuszczowe MCT/LCT oraz omega 3), 
bezresztkowa, o smaku neutralnym ( bez dodatków smakowych), do 
podaży doustnej lub przez zgłębnik,o osmolarności do 285 mOsm/l Op. 
500 ml 372 

" op. 
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4 "Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 
kcal/ml), zawierająca kwasy tłuszczowe MCT/LCT oraz omega 3), 
bezresztkowa, o smaku neutralnym ( bez dodatków smakowych), do 
podaży doustnej lub przez zgłębnik,o osmolarności do 285 mOsm/l Op. 
1000 ml 1762 

" op. 

5 Dieta bogatoresztkowa, 1,5 g/100ml błonnika, kompletna w 
płynie, normokaloryczna (1 kcal/ml), o smaku neutralnym (bez dodatków 
smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik), tłuszcze LCT + 
omega 3 (EPA, DHA) Op. 1000 ml. op. 526 

6 Dieta kompletna, wysokoenergetyczna,2 kcal/ml, 
bogatoresztkowa, 1,5g/100ml błonnika,  bogata w białko (10 g/100ml), do 
postępowania dietetycznego u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem  
na białko i energię i/lub z ograniczeniami przy przyjmowaniu 
płynów.Zawiera olej rybny.  Niska zawartość sodu – 60mg/100ml. Op. 
500 ml op. 360 

7 "Dieta kompletna, oligopeptydowa w płynie, łatwo wchłanialna, 
bezresztowa , niskotłuszczowa, normokaloryczna (1kcal/ml), 54% 
tłuszczy MCT + omega 3. Dieta do podaży przez zgłębnik. Op. 500 ml.  

" op. 224 

8 "Dieta kompletna, oligopeptydowa w płynie, łatwo wchłanialna, 
bezresztowa , niskotłuszczowa, normokaloryczna (1kcal/ml), 54% 
tłuszczy MCT + omega 3. Dieta do podaży przez zgłębnik. Op. 1000 ml. 

" op. 10 

9 Dieta dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, 
bogatobiałkowa (10g/100ml), bogatoenergetyczna (1,5g/ml), tłuszcze 
MCT/LCT + omega 3, zawiera błonnik: inulinę, dekstryny pszenicy , 
niska zawartość sodu (47,5g) op. 500 ml  op. 10 

10 Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatresztkowa, 
przeznaczona dla pacjentów z cukrzycą,o niskiej zawartości 
węglowodanów (skrobia i fruktoza) max do 10g/100ml, zawiera tłuszcze 
MUFA oraz EPA/DHA op. 1000ml  op. 2952 

11 Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatresztkowa, 
przeznaczona dla pacjentów z cukrzycą,o niskiej zawartości 
węglowodanów (skrobia i fruktoza) max do 10g/100ml, zawiera tłuszcze 
MUFA oraz EPA/DHA op. 500ml  op. 246 

12 Dieta kompletna, wysokoenergetyczna,2 kcal/ml, bogata w białko 
(10 g/100ml), do postępowania dietetycznego u osób ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na białko i energię i/lub z ograniczeniami przy 
przyjmowaniu płynów.Zawiera olej rybny. Niska zawartość sodu – 
60mg/100ml. Opakowanie 500 ml op. 732 

13 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z użyciem pompy,  
służący do podłączenia oferowanych w pakiecie 1 worków lub butelek z 
dietą  ze zgłębnikiem, kompatybilny z zaoferowaną pompą. op. 920 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

6 Temat: Zestaw do pompy Flocare 800  

Wspólny Słownik Zamówień: 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji i 
infuzji, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne 
artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z użyciem 
pompy,  służący do podłączenia oferowanych w pakiecie 1 worków lub 
butelek z dietą  ze zgłębnikiem, kompatybilny z  pompą Flocare 800.
 op. 86 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

7 Temat: Zestaw grawitacyjny  

Wspólny Słownik Zamówień: 33194000-6 - Urządzenia i przyrządy do 
transfuzji i infuzji, 33692510-5 - Preparaty odżywiania 
wewnątrzjelitowego, 33681000-7 - Smoczki, osłonki na brodawki 
sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt  

Opis: 1 "Zestaw do podawania żywienia dojelitowego poprzez 
zgłębnik metodą grawitacyjną. Wyposażony w uniwersalną końcówkę 
umożliwiającą podłączenie dostępnych na rynku worków oraz butelek, 
kroplomierz, zacisk rolkowy; port medyczny typu LauerLock 
umożliwiający podawanie leków  oraz przepłukiwanie drenu za pomocą 
3-częściowej strzykawki, zakończony złączem uniwersalnym typu 
ENFit/ENLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na 
rynku. 

Sterylny, nie zawierający DEHP. 

Uwagi: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, który – w 
przypadku budowy innej niż wymagana – zawiera dodatkowe 
złącza/przejściówki gwarantujące opisane powyżej szczelne połączenia z 
w/w wejściami/wyjściami, bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego dodatkowych 

nakładów finansowych." szt. 600 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 
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3.4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   
maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. 

 

3.5. Miejsce realizacji: 

Apteka Szpitalna, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

24 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 
niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym 
zakresie. 

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym 
zakresie. 

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
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dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie stawia 
szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 

7.3. 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. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 
wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału - wg wzoru - Załącznika nr 3 do SIWZ 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
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do tej samej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru - Załącznika nr 6 do SIWZ 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać 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. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały, to jest: 

1. Karty katalogowe/ulotki producenta zaoferowanych produktów potwierdzone 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

2. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru - Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

8.6. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz oferty 

Formularz oferty - wg wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ 
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2 Formularz asortymentowo - cenowy 

Formularz asortymentowo - cenowy - wg wzoru - Załącznika nr 2 do SIWZ 

 

8.7. 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. 

8.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

8.9. Oświadczenia, 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. Dokumenty, inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

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 dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8.10. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8.11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 
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8.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY PZP 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, 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 zbada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 
niniejszej SIWZ. 

9.4. 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. 

9.5. 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, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

 

10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie 
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 
którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, 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. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
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DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2188), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 
Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.). 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2019-03-24. 

12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 12.5. 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Joanna Zajdler -  tel.: (52) 3709124, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl 

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1  Dorota Maciejewska -   tel.: (52) 370-91-24, e-mail: 
zp@szpital.bydgoszcz.pl 

2  Jacek Szopiński -   tel.: (52) 370-91-24, e-mail: 
zp@szpital.bydgoszcz.pl 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

14.4. 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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej  SIWZ. 

15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w 
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 
(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą 
być parafowane. 

15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

15.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 
„Oferta na: Sukcesywne dostawy produktów do żywienia dojelitowego NIE OTWIERAĆ 
przed: 2019-03-29 godz. 09:30”. 
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15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 
poz. 419 ze zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone 
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej 
kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat, Budynek 
Administracji do dnia 2019-03-29 do godz. 09:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 
składania ofert. 

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-03-29 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 9. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
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17.4. 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, 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. 

17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Zadanie częściowe Nazwa kryterium - waga [%] 

1 - Mleko modyfikowane i smoczki 

2 - Mleko modyfikowane 
specjalistyczne i smoczki 

3 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

4 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

5 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

6 - Zestaw do pompy Flocare 800 

7 - Zestaw grawitacyjny 

1 - Cena - 100 

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Zadanie częściowe Wzór 

1 - Mleko modyfikowane i smoczki 

2 - Mleko modyfikowane 
specjalistyczne i smoczki 

3 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

4 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

5 - Diety do żywienia dojelitowego i 
doustnego 

6 - Zestaw do pompy Flocare 800 

7 - Zestaw grawitacyjny 

1 - Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 
ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 
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18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

18.4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) 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. 

18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 
kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. 
Dz.U. 2018 poz. 2177); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Sukcesywne dostawy produktów do żywienia dojelitowego 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 21/25 

19.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 
oraz udostępni na stronie internetowej 
https://www.szpital.bydgoszcz.pl/szpital/index.php/zamowienia-publiczne/aktualne-
postepowania informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, 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. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  . 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
jest wymagane. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 
przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, 
powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku 
powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania 
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świadczenia Wykonawcy- przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy 
stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia, 

2) określonym w §2 ust.4 umowy i w sposób tam przewidziany, przy czym 
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy, 

3) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla 
Zamawiającego, 

4) nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie 
określonym w §10 ust. 1 - w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość 
przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do 
wykorzystania wartości umowy, 

5) zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień 
niniejszej umowy, 

6) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz 
państwowych, 

7) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w 
ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji - przy cenie nie większej niż w 
niniejszej umowie, 

8) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. 
w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy 
zmieniającego dane firmy, 

9) zmiany siedziby Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 niniejszego 
paragrafu, zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku ograniczenia dostępności produktu, które zostanie zgłoszone 
pisemnie przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie 
produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż w umowie. W sytuacji tej Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy pisemną zgodę na dostarczenie produktu zamiennego i tym 
samym nie wymaga się zawarcia aneksu do umowy. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania produktu 
i/lub wielkości opakowania Wykonawca zwraca się do Zamawiającego na piśmie o 
wyrażenie zgody na niniejszą zmianę. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie 
produktu, po cenie nie wyższej niż w umowie. Zmiana ta nie może prowadzić do 
podwyższenia ceny za jedną jednostkę miary.  

5. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia ceny jednostkowej towaru w związku 
z aktualnymi rabatami lub promocjami, obniżenie następuje automatycznie bez 
konieczności zmiany umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego 
informacje takie jak: nazwę produktu, jego opis (postać, dawkę, opakowanie), cenę 
jednostkową (netto, brutto), okres obowiązywania lub ilość towaru, jakiej dotyczy 
rabat/promocja. Niniejsze oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu 
każdorazowo wraz z dostawą towaru objętego rabatem/promocją. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 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. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 
ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

26. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO  
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
   
 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. Dr. E.Warmińskiego SPZOZ, Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr. 

E.Warmińskiego SPZOZ, jest Pani/Pani /Justyna Straka ,e-mail : iod@szpital.bydgoszcz.pl 
tel. 52 37 09 133 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZP-270-38/2018 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 

2 Formularz asortymentowo - cenowy 

3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

4 Oświadczenie Wykonawcy – przedmiot umowy 

5 Istotne postanowienia umowy 

5a Umowa użyczenia 

6 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 

 


