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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. 

2. Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

3. Siedziba: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.  

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 

15.00 

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy całkowitej wartości 

zamówienia poniżej 209 tys. euro na podstawie art. 39  – ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp. Zastosowanie 

mają także akty wykonawcze do wymienionej ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126). 

5. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na 

stronie internetowej www.scol.warszawa.pl Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - do upływu terminu składania ofert. W 

dniu publikacji ogłoszenia umieszczono je również na tablicy ogłoszeń w siedzibie ul. 

Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. 

6. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 

380 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego, 

sprzętu niezbędnego do podaży diet oraz użytkowanie pomp do podawania żywienia 
dojelitowego dla pacjentów przebywających w Stołeczny Centrum Opiekuńczo – 
Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport oraz wniesienie w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, który opisany został w załączniku nr 2 -  
formularz asortymentowo- cenowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje użyczenie pomp do podaży diet dojelitowych w okresie 
obowiązywania umowy w ilości 55 szt. , zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 8- formularz 
asortymentowo- cenowy. 

4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania: 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r. w sprawie środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z 
późn. zm.) 

5. Wykonawca 3 razy w miesiącu w godzinach ustalonych przez Zamawiającego  dostarczy 
przedmiot zamówienia do dwóch lokalizacji  tj. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue 
Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 oraz do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego przy ul. Olchy 
8, 04-837 Warszawa wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego 
Sp. z o.o. własnym transportem (który spełnia wszelkie normy i zalecenia do transportu 
przedmiotu umowy przewidziane przez przepisy obowiązujące na terenie Polski oraz UE) 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczone były w 

http://www.scol.warszawa.pl/


zamkniętych kartonach bez uszkodzeń. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres 
producenta.  

7. Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca wykonywał 
niezbędne przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.  

8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie objęte zamówieniem produktu dostarczone miały 
minimum pięć (5) miesięcy przydatności do spożycia.  

9. Zamawiający informuje, że ilości podane w załączniku nr 2 do SIWZ „formularzu 
asortymentowo – cenowym” są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmianie w czasie 
trwania umowy w zależności od rodzaju stosowanych diet.  

10.  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, 
stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 

III ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJĄCE/… 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

IV     PODWYKONAWCÓW  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do 
SIWZ) tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm 
podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany 
samodzielnie przez Wykonawcę. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.  

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 
ustawy Pzp tj.: 

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 



sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

1.2.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 
zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania; 

1.3. który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1b) 
dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną koncesję/zezwolenie na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej/ 
składu celnego/ składu konsygnacyjnego, wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r. (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2008 R. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) 
 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

2.3.  zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  wykonał  lub 

wykonuje  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy 

produktów odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej 

przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności 

porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć: realizację dostawy o 

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto łącznie.  

 

VII.WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i 

dokumenty: 

1) Aktualne na dzień składania ofert o świadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 

nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

2) 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 oświadczeniu - w 

załączniku nr 3 do SIWZ. 

3) Koncesja/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego, wydane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

4) oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne oraz umowy są dopuszczone do obrotu i 

używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – według wzoru 

na załączniku nr 9 do SIWZ.  

5) oświadczenie dotyczące użyczenia pomp do diet dojelitowych, że spełniają wszelkie 

normy  przewidziane przez przepisy obowiązujące na terenie Polski zgodnie z 

obowiązującymi przepisami- wg wzoru na załączniku nr 10. 

6) 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; 

7) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których 

dostawy zostały wykonane - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 

SIWZ.  Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej dostawy 

zostały wykonane należycie. 

8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pkt 5 ustawy Pzp składa 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 



3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat 

tych należności, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r poz. 716). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3 oraz  pkt.2 ppkt 2.1-3.4 

niniejszego rozdziału, składa: 

3.1. dot. pkt 1 ppkt. 3 oraz  pkt 2 ppkt 2.2-2.4 - dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że  

3.1.1. dot. pkt 1 ppkt 3 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

3.1.2. dot. pkt 2 ppkt 2.2 – 2.4 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt3.1.2, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy,  

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby.  

3.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym 

rozdziale  dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem 

internetowym  ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie 

pobierze samodzielnie  z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

 

4. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo 

do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć 

do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym 

odpisie.  



2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w rozdz. VII pkt 1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz 

na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w 

rozdziale VII pkt 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 

przesłać: 

 - na numer faksu 22 / 811 18 64 

 - i/lub drogą elektroniczną – przetargi@scol.warszawa.pl 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 

http://www.scol.warszawa.pl 

3 Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą 

wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Karczewska tel. 22/ 811 06 88 wew. 

271 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

5. Adres do korespondencji listownej: 

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

z dopiskiem: postępowanie nr SCOL/1362/2017 

 

IX. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

http://www.scol.warszawa.pl/


Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

1) Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą 

być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby 

zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że 

jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane; 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku (Dz.U.2016.1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności; 

2) formularz ofertowy - załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny 

sposób trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych 

przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

3) formularz asortymentowo - cenowy  - załącznik nr 2 z wypełnionymi wszystkimi 

pozycjami, 

4) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie 

ma charakter porządkowy; 

5) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę; 

6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

3. Zawartość oferty: 

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 



3) Oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 5 do SIWZ 

5) Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 

6) Dowód wniesienia wadium. 

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie 

5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie wewnętrznej 

oprócz opisu na leży umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez 

otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie)  powinna być 

zaadresowana wg poniższego wzoru: 

 

 

 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa 
 

Oferta na sukcesywną dostawę preparatów do żywienia dojelitowego, sprzętu niezbędnego do 
podaży diet oraz użyczenia pomp do podawania żywienia dojelitowego  

dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  
Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa  

Nr sprawy SCOL/1362/2017 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 08.11.2017r.” 

 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 

211 z późn. zm.),, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawa Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza 

ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym 

dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej 

kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne 

odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.11.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 



2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017r. o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

3. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

- zbadanie nienaruszalności ofert; 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej 

złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie 

później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty, którą należy podać w Formularzu ofertowym, jest to cena w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 915) – tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący 

jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez 

cenę rozumie się również stawkę taryfową. Stanowi ona podstawę oferty i całkowita cenę za 

przedmiot zamówienia. 

3. Cena ma być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza 

asortymentowo- cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ i przedstawiona w składanej 

ofercie. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

5. 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 zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

7. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy 

cen netto poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu Ofertowym Załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 



podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 

zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną 

decyzję US). 

9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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 (jeśli dotyczy), 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. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

projekcie umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający 
dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie 
następujących kryteriów oceny: 

 1) Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - C 

 Waga: 100 % 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100 

 gdzie:  

 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 

 gdzie 1 % = 1 pkt 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1)  odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

2)  spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ; 

3)  uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści 

przewidzianej w art. 92 ust. 1 uPzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 

uPzp. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za 

ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o 

udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   



5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej 

ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania 

ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

XV.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. WADIUM 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, 

w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł.)  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 

innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument 

wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

4. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 

z podaniem tytułu: „wadium: Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego 

dla pacjentów SCOL. – nr post. SCOL/1362 /2017 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 



skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu 

umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

8.1  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

8.2  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

8.3 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.  Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie określone 

w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu. 

 

XVII.WZÓR UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 6. do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa 

warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp zmiany zawartej umowy mogą następować w razie: 

3. zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zgodnie  

 z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi        

4. 2) zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu; 

5. 3) obniżenia ceny netto. 

1. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 mogą być:  

1) modyfikacja lub udoskonalenie wprowadzonego produktu przez Wykonawcę ; 

2) przejściowy brak przedmiotu umowy, który jest spowodowany  zaprzestaniem jego 

produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu 

umowy zamiennego  

o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy; 

3) zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego; 

4) konieczność prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających  

na wykonywaniu świadczeń działalności statutowej; 



5) konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości udzielanych świadczeń 

medycznych wykonywanych przez Zamawiającego; 

6)  konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości działalności statutowej 

Zamawiającego; 

7) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa; 

8) konieczność uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

9) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.  

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej: 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

 3)  zmiany terminu wykonania zamówienia tj.  

   a) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się 

przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu, 

   b) w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż 

umowa   przestaje obowiązywać, 

 4) zmian ilościowych w zapotrzebowaniach Zamawiającego dotyczących 

poszczególnych pozycji przedmiotu umowy (w tym przypadku Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że 

maksymalna wartość brutto zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie 

zwiększeniu),przy czym wartość zmiany nie może przekraczać 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

     5) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie 

można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla 

Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 6)  jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć 

itp.)możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy. 

 7) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie 

przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie 

doprowadzonych rozwiązań prawnych. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  . 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

6. 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 ponownego badania i  oceny. 



7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta 
najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie została 
załączona do oferty. Zaleca się, aby umowa określała strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia. 

8. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy 
(pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby 
Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym 
z Zamawiającym wraz z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 6, o ile dokumenty 
te nie zostały przekazane wcześniej. 

 

XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy . 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

........................, dn. ................. 

miejscowość 

 

Zamawiający:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- 

Lecznicze,  

ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I.DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2. Siedziba Wykonawcy: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

3.  Adres do korespondencji: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

4.  NIP:.......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

6.  TEL: 0 - …………………….      7. FAX: 0 - ……………………………. 

8.  MAIL: ....................................... 

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................ 

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera: 

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

B) Siedziba Partnera: 

ul:......................................... kod:..................... miejscowość:............................................ 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania SCOL/1362/2017 w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego Sukcesywną dostawę preparatów do żywienia 
dojelitowego, sprzętu niezbędnego do podaży diet oraz użyczenie pomp do 
podawania żywienia dojelitowego dla pacjentów przebywających w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo   Leczniczym Sp. z o. o. 03-131 Warszawa,  ul. Mehoffera 
72/74 
 



 

 

III. CENA  

OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

ZGODNEGO Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami 

dla Wykonawców za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 

zamówienia: 

Cena ofertowa netto : …………………zł, (słownie:…………………………………………….) 

VAT (23%): ……………….zł( słownie: ………………………………..) 

Cena oferty brutto: ……………………………..zł. (słownie: 

……………………………………) 

ustaloną na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2) w oparciu  

o jednostkowe ceny netto oraz podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert, 

naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi 

załącznikami do SIWZ w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał 

informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w 

SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Oświadczam/y, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty: 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.) 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., 

Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

jednocześnie wskazuję/my: 

nazwy (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

wraz  z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT ……………………………  

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  



2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału 

podwykonawców. 

 

VI. POTWIERDZAMY WPŁATĘ WADIUM(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

WPŁATA WADIUM 

WYSOKOŚĆ WADIUM DATA WNIESIENIA FORMA WADIUM 

   

ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający 

NAZWA BANKU I NUMER KONTA 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

INNE MIEJSCE 

(dotyczy dokumentu gwarancji) 

  

  

VII TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 

29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje: ……………(wymienić czego 

dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach: ……………stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa ponieważ: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie. 

 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie 

wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 

 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) 

________________________________________________________________ 

2)  

________________________________________________________________ 



3) 

________________________________________________________________ 

4) 

________________________________________________________________ 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                              ………………………………………… 

(miejscowość)                                                                                     (podpis osoby upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  nr 2 do SIWZ 

 

----------------------------------------     

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego Sukcesywną dostawę preparatów do żywienia 
dojelitowego, sprzętu niezbędnego do podaży diet oraz użyczenie pomp do 
podawania żywienia dojelitowego dla pacjentów przebywających w 
Stołecznym Centrum Opiekuńczo   Leczniczym Sp. z o. o. 03-131 Warszawa,  ul. 
Mehoffera 72/74 
prowadzonego przez SCOL, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 i pkt. 8 

ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ. 

 

…........................................,  dnia …......................       

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp pojąłem następujące środki naprawcze – (wypełnić, jeżeli dotycz): 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…........................................,  dnia …......................   



…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA – art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…........................................,  dnia …......................   

 

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość w art. 25a ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp 

 

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

– art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…........................................,  dnia …......................   

 



…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.3.  

…........................................,  dnia …......................   

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW – art. 25a ust.3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2ppkt 2.3, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 



 

…........................................,  dnia …......................   

 

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

 

…........................................,  dnia …......................   

 

 

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie 
winno być złożone przez każdy podmiot. 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Uwaga!  Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę preparatów do żywienia 
dojelitowego, sprzętu niezbędnego do podaży diet oraz użyczenie pomp do 
podawania żywienia dojelitowego dla pacjentów przebywających w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo   Leczniczym Sp. z o. o. 03-131 Warszawa,  ul. Mehoffera 
72/74 
 

Będąc przedstawicielem  

 

firmy…......................................................................................................................................... 

(nazwa firmy) 

…................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy) 

 

Oświadczam/y/*, że: 

1. nie należę/my* do grupy kapitałowej, 

2. należę/my do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że 
powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 



o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu). 
 

…........................................,  dnia …......................       

 

 

…………….............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*)niepotrzebne skreśl 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Z OSTATNICH TRZECH LATACH 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę preparatów do żywienia 
dojelitowego, sprzętu niezbędnego do podaży diet oraz użyczenie pomp do 
podawania żywienia dojelitowego dla pacjentów przebywających w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o. o. 03-131 Warszawa,  ul. Mehoffera 
72/74 

 

 

Lp 

Przedmiot 
realizacji usługi 
(nazwa) 

 

Wartość 
usługi  

Termin wykonania zamówienia Podmioty, na rzecz 
których usługi 

zostały wykonane       
(nazwa /adres 

Zamawiającego) 

Rozpoczęcia          
(m-ca, rok) 

zakończenia             
(m-c, rok) 

1      

2      

 

Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie wyszczególnionych w powyższej tabeli robót: 

 

1. ……………………. 

2. …………………….. 

 

…........................................, dnia …................ 

……………............................................................ 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 

 



 

 

*)niepotrzebne skreśl 

 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR 
 

UMOWA NR       /2017    
 
zawarta w  dniu ………………………..2017 roku w Warszawie pomiędzy: 
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, 
zwanym dalej "Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:  
1)    …………………………………………- Prezesa Zarządu 
2)    ………………………………………..- Członka Zarządu 
 
a 
 
[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer 
NIP: […], posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
reprezentowaną przez: 
1) […] – […]; 
2) […] – […]; 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), nie przekraczającej kwoty 209 tyś EURO zawarto 
umowę następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego  
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, wchodzących w skład Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, zgodnie z 
ofertą Wykonawcy i Formularzem Asortymentowo-Cenowym  stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy.   

2. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 16.09.2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach 
zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.) jak również 
wszelkie pozostałe standardy określone w przepisach związanych z transportem i 
przechowywaniem żywności.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów; 

b)  posiada zaplecze techniczne i osobowe oraz doświadczenie i wiedzę niezbędne do 



realizacji przedmiotu umowy z dochowaniem należytej staranności; 
c) dostarczone Zamawiającemu produkty, będą spełniały wszystkie wymogi określone przez 

przepisy prawa, w zakresie dopuszczenia do obrotu i użycia produktu na terenie RP oraz 
UE. 

4. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą 
oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zamawianego i dostarczanego 
Zamawiającemu  przedmiotu umowy. 

6. Określone w Załączniku do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości 
przyjętych pacjentów/pensjonariuszy, posiadanych środków finansowych oraz treści 
wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie 
przesłanek wymienionych w § 1 ust. 6, określone w załączniku do SIWZ szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb 
Zamawiającego, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. 

 
§ 2 

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 

1. Strony ustalają, że szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz ich ilości  
i asortyment będą przesłane przez Zamawiającego faksem lub za pośrednictwem e-mail 
(szczegółowe dane wskazane w § 11 umowy) w terminie, co najmniej 2 dni przed datą 
wymaganej dostawy, która w nagłych przypadkach poza wysłaniem faksu lub email może 
być uzgodniona telefonicznie. 

2. Za datę zgłoszenia zamówienia strony uznają datę i godzinę zgłoszenia przez 
Zamawiającego na dane wskazane w § 11 pkt2, które mogą zostać następnie 
potwierdzone telefonicznie.  

2. Każde ze złożonych zamówień powinno zawierać następujące informacje: 

• ilość i asortyment; 

• termin i miejsce dostawy; 

• wskazanie osoby upoważnionej do zamówienia. 
3. Wykonawca dowozić będzie przedmiot zamówienia trzy razy w miesiącu  w terminie 2 

dni od dnia złożenia zamówienia do: 
a. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Sue Ryder, 03-131 Warszawa, ul. 

Mehoffera 72/74,   
b. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 w Warszawie. 

własnym transportem (który spełnia wszelkie normy i zalecenia do transportu przedmiotu 
umowy przewidziane przez przepisy obowiązujące na terenie Polski oraz UE).  

4. Produkt powinien spełniać warunki ilościowe oraz jakościowe wynikające z oferty, o której 
mowa w § 1 ust. 1.  

5. Zamówiony towar zostanie dostarczony i wniesiony we wskazane przez Zamawiającego 
miejsce.  

6. W przypadku braku zamówionego towaru powyżej 2 dni od dnia złożenia zamówienia 
Wykonawca, niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zamówienia  
powiadomi Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Jeżeli 
termin dostawy wskazany przez Wykonawcę nie będzie odpowiadał Zamawiającemu, 
Zamawiający dokona zakupu brakującego towaru u innego podmiotu, a powstałą różnicę w 
cenie (z oferty a ceną zakupu) pokryje Wykonawca. W przypadku co najmniej 
dwukrotnego powtórzenia się sytuacji o której mowa w niniejszym zapisie, Zamawiający 
może zastosować rygory określone w §7 oraz §10 Umowy, w tym w szczególności może 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

7. Każdorazowo wydanie przedmiotu umowy nastąpi z równoczesnym odbiorem przez 
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego (wskazanych w § 11) przeprowadzonym w 
obecności Wykonawcy lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy. Ostateczna miesięczna wartość 
dostaw wynikać będzie z faktycznej ilości dostarczonego asortymentu i ich cen z oferty 
cenowej Wykonawcy. 
 



W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy jakichkolwiek braków ilościowych, 
jakościowych w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
asortymentu na zgodny z zamówieniem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 
godzin od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie. W przypadku braku 
możliwości wymiany w  tym terminie Zamawiający może dokonać zakupu brakującego towaru u 
innego podmiotu, a powstałą różnicę w cenie (z oferty a ceną zakupu) pokryje Wykonawca. W 
przypadku co najmniej dwukrotnego powtórzenia się sytuacji o której mowa w niniejszym 
zapisie, Zamawiający może zastosować rygory określone w § 7 oraz § 10 Umowy, w tym w 
szczególności może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

 
 

§ 3 
 
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1) Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 4 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy ustalone zostały na podstawie Formularza 
asortymentowo-cenowego oferty, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.  

2. Wartość dostawy cząstkowej wynikać będzie z cen jednostkowych netto i ilości 
dostarczonego (sprzedanego) asortymentu, do których dodany będzie podatek VAT wg 
obowiązujących w dniu dostawy przepisów. 

3. Wartość zamówienia z oferty wynosi: 
      1) cena netto: ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………), 
      2)  podatek VAT: ………………zł (słownie: ……………………………………………………………), 
      3) cena brutto: ……………….zł (słownie: ………………………………………………………………). 
4. Zapłata za dostawę cząstkową nastąpi każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy na  

podstawie prawidłowo złożonych faktur Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu 
faktur do siedziby Zamawiającego. 

5.  Kwoty podane w ust. 3 stanowią wartość przedmiotu umowy i zawierają wszystkie 
określone prawem podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen podanych w ofercie przez okres 
obowiązywania umowy, chyba że zmieniły się urzędowe stawki podatku dla przedmiotu 
umowy. 

7. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 
 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej 
produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami  
z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku 
dostarczenia przedmiotu zamówienia z terminem krótszym niż 6 miesięcy, Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić to z Zamawiającym. 

2. Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie 
transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji 
oraz nazwę i adres producenta. 

3. Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz 
spowodowane niewłaściwym opakowaniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, 
na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu  
i używania na terenie RP, w ciągu 5 dni od dnia pisemnego wezwania. 



5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu charakterystyk 
oferowanych produktów leczniczych, w ciągu 5 dni od dnia pisemnego wezwania. 

6. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 4-5, skutkować będzie 
rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za 
sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 7ust. 2. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia  
w zakresie spełnienia wymagań dotyczących świadczeń objętych przedmiotową umową  
i zobowiązuje się do zarejestrowania w portalu internetowym Mazowieckiego OW NFZ 
(SZOI) jako podwykonawcy Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych do Zamawiającego 
produktów i ewentualne szkody, jakich dozna Zamawiający, konsument bądź osoba trzecia 
wskutek ich spożycia bądź użycia, w tym za szkody, wyrządzone przez Produkty, które okażą 
się niebezpieczne w rozumieniu art. 449 1 § 3 K.C. 

9. Po stronie Wykonawcy należy serwis i przeglądy okresowe zgodnie w ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20.05.2010r (Dz. U 2015.876.)  przekazanych w użyczenie   pomp do 
diet dojelitowych pakietu nr 1 poz. 10  „formularza asortymentowego” stanowiącego zał. 
nr 5 do umowy w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się na czas przeglądu urządzenia dostarczyć pompy zastępcze, 
których stan techniczny oraz wszelkie parametry będą tożsame, z tymi które zostały oddane 
do przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  aktualnych 
dokumentów, potwierdzających wykonanie przeglądu okresowego wraz ze oddanymi po 
przeglądzie pompami do diet dojelitowych. 
 

§6 
WARUNKI GWARANCJI 

 
1.  Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć 

określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania. 
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wad oraz posiada wszelkie 

wymagane prawem atesty i zezwolenia. 
4. Termin gwarancji liczony od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego wynosi 6 

miesięcy.  
5. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje 

się do jego wymiany na pełnowartościowy. 
6. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 24 godzin od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o 
wadzie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy i faktury w szczególności  
w przypadku: 

a. niezgodności z opisem zamówienia; 

b. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie mającego określonego w Umowie terminu 
przydatności do użycia; 

c. dostarczenia towarów w niewłaściwych opakowaniach; 
i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowej, w szczególności nie będzie 
Zamawiający zobowiązany do zapłaty za dostarczony towar. 

8. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
zgodnie z procedurą opisaną w § 2 umowy. 

9. W przypadku wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie przedmiotu Umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego i pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego oraz do przyjęcia zwróconych przez Zamawiającego 
przedmiotów Umowy. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca 
odda cenę zakupu towaru w terminie 7 dni od zwrotnego dostarczenia mu go przez 
Zamawiającego. 

 
§ 7 



KARY UMOWNE 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach:  
1. Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości 

brutto całej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 7 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości 

brutto całej dostawy za każdą godzinę zwłoki. 

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 15% łącznej wartości 

brutto o której mowa w § 4 ust. 3  umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

4. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 5% całej wartości brutto realizowanej 

dostawy za niewywiązanie się z umowy w zakresie wniesienia całej dostawy w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 

14 dni od momentu wystawienia noty. W przypadku nieuregulowania w wymaganym 

terminie kara będzie potrącona z bieżących płatności.  

6. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku braku dostaw przedmiotu umowy lub dostarczenia towaru wadliwego 

Zamawiający po upływie terminów określonych w niniejszej umowie może zakupić towar  

od innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bez 

zastrzeżeń pokryje cenę brutto wynikającą z zakupu towaru nawet po wyższych cenach w 

stosunku do cen podanych w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Powyższe 

terminy nie ograniczają prawa Zamawiającego do natychmiastowego zakupu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy towaru od innego dostawcy, w przypadku gdyby po stronie 

Zamawiającego mogła powstać rażąca szkoda.  

 
§ 8 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Umowa została zawarta na okres od …………………… roku do dnia ………………….. roku.  
2. Umowa rozwiązuje się w trybie natychmiastowym z chwilą, osiągnięcia kwoty, o której 

mowa w § 4 ust. 3. 
3. W przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy, o której mowa  

w § 4 ust. 3. przewiduje się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie 
pisemnego aneksu. 

4. Zamawiający zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 

 

§ 9 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty dotyczące: 
1. zmiany terminu wykonania zamówienia tj.  

a) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się 
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu, 

b) w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż umowa 
przestaje obowiązywać, 

2. zmian ilościowych w zapotrzebowaniach Zamawiającego dotyczących poszczególnych 
pozycji przedmiotu umowy (w tym przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmian 



ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że maksymalna wartość brutto 
zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie zwiększeniu); 

3. zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można 
było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, 
przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy; 

4. jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe 
jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy; 

5. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy 
udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do 
wprowadzonych rozwiązań prawnych; 

6. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w  trybie natychmiastowym,  

w przypadku:  
a) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką,  

b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek 

przyczyny, z wyjątkiem przypadku nieterminowego regulowania płatności za dwie 

dostawy przez  Zamawiającego.  

c) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w 

szczególności dostarcza przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia o którym mowa w §1 ust. 1 lub nie przestrzega wyznaczonych w umowie 

terminów i godzin dostawy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, każda ze stron jest 
zobowiązana niezwłocznie, nie później, niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych 
okoliczności do poinformowania drugiej strony. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 
a)  zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa trwa dłużej niż 2 dni, 
d) Złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona 

przez Wykonawcę,  
e) Opóźnienia  w dostawach przekroczą 1 dzień i wystąpią co najmniej 2 razy w trakcie 

trwania umowy,  
f) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad, 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między  
nimi kierowana będzie na adresy podane w komparycji Umowy.  

2. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy może odbywać  
się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony 
podają następujące numery telefonów i adresy poczty elektronicznej: 
 

Zamawiający: Wykonawca: 



Tel: ……………………………… Tel: …………………………….. 

Fax: ………………………………. Fax: …………………………… 

Poczta elektroniczna  ………………………. Poczta elektroniczna: ………………… 
  

 
3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem 
uznania korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za 
doręczoną.  

4. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną  
w dniu: 
1) dokonania pierwszej adnotacji o odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji 

równoważnej), 
2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 
3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za 

pośrednictwem faksu. 
5. Każda ze Stron zobowiązuje się utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę 

techniczną, niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę 
elektroniczną.  
 

§ 12 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.  2164 ze zm.) oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm) Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 13 
Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782.), która podlega udostępnianiu w 
trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich 
przetwarzaniu przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2014.1182). 

 
§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 
 

 
Załączniki: 
1. Kopia oferty Wykonawcy z dnia ………………..  
2. Formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2 do umowy  
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