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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy środków do żywienia dojelitowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 526743-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna  19

, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail

zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125. 

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.bydgoszcz.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

SPZOZ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak 

www.szpital.bydgoszcz.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

pisemnie na adres wskazany poniżej 

Adres: 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19,

85-826 Bydgoszcz

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy środków do żywienia

dojelitowego 

Numer referencyjny: DZP-270-17-2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne

dostawy środków do żywienia dojelitowego i preparatów dla niemowląt wraz z akcesoriami do ich

podaży w okresie 24 miesięcy w podziale na 7 zadań (grup) wraz z użyczeniem pomp niezbędnych do

podaży diet. 

 

II.5) Główny kod CPV: 33692510-5 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

33194000-6

33681000-7
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  24   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

24

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga dla zadań (grup) 3-5 nieodpłatnego użyczenia na

czas obowiązywania umowy po 7 pomp kompatybilnych z zaoferowanymi dietami do ich podaży.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 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 dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie stawia

szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 



18.03.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5de89a59-9f7c-4004-bece-079248d14e7f

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5de89a59-9f7c-4004-bece-079248d14e7f 6/24

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 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. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 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. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

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. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

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

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru - Załącznika nr 6

do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - wg wzoru -

Załącznika nr 3 do SIWZ 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty - wg wzoru - Zał. 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo - cenowa - wg wzoru -

Zał.2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
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Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 
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IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

40.2. 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 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,
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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. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-03-29, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Mleko modyfikowane i smoczki
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33681000-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Mleko modyfikowane specjalistyczne i smoczki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Środek

spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, preparat mlekozastępczy do postępowania
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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
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33681000-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
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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: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
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(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, 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, służący do podłączenia oferowanych w pakiecie 1 worków lub butelek z dietą ze

zgłębnikiem, kompatybilny z zaoferowaną pompą. op. 2060
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33194000-6
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 4 Nazwa: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
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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 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 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33194000-6
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 4 Nazwa: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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 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%
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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 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33194000-6
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 5 Nazwa: Diety do żywienia dojelitowego i doustnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
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285 mOsm/l Op. 500 ml 372 " op. 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
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 33194000-6
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 6 Nazwa: Zestaw do pompy Flocare 800

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 7 Nazwa: Zestaw grawitacyjny
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 24
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


