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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący: 
 
Zmiana treści punktu 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia który przyjmuje treść: 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do codziennej kontroli dozymetrycznej w 
ilości 1 sztuka na potrzeby Zakładu Fizyki Medycznej Szpital Specjalistycznego w Brzozowie. 

1. Urządzenie służące do pomiaru wysokoenergetycznego promieniowania: 

• Fotonowego w zakresie minimum X4MV-X25MV 

• Elektronowego w zakresie minimum e6MeV-e25MeV 
2. Pomiar dawki, mocy dawki. 
3. Kontrola symetrii i płaskości wiązek promieniowania. 
4. Możliwość mierzenia (skalibrowania) dla więcej niż jednego akceleratora. 
5. Pomiar bezprzewodowy. 
6. Zasilanie akumulatorowe i/lub przez zasilacz. 
7. Auto-start i auto-stop podczas pomiaru. 
8. Pamięć wewnętrzna. 

Uwaga: wykonawca dostarcza urządzenie gotowe do pracy, po wykonaniu wszelkich 
niezbędnych kalibracji, ustawień itp. 
Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych.  
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.   
 
Zmiana treści punktu 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia który przyjmuje treść: 
 
5. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
Zmiana treści punktu 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia który przyjmuje 
treść: 
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10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny 
Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
 
     kryterium      waga kryterium 
  
                     1) cena                         60 pkt. 
 
                     2) termin dostawy                                                        10 pkt. 
 

        3) termin gwarancji     30 pkt. 
 
Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu 
zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,  
Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób: 
 
1) Cena  oferty 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów. 
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60. 
Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z 
wyliczenia wg wzoru: 
 
(Cmin/C) x 60 = c 
 
Cmin – najniższa oferowana cena 
C - cena badanej oferty 
c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena 
 
(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku 
np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54) 
 
Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach: 
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
 
2) Termin dostawy 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 10 
punktów. 
Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 12 tygodni od dnia podpisania umowy.  

a) W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 12-tygodniowy termin dostawy otrzyma 0 
pkt. w kryterium termin dostawy. 

b) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 9-tygodniowy termin dostawy otrzyma 5 pkt 
w kryterium termin dostawy 

c) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 8-tygodniowy lub krótszy termin dostawy 
otrzyma 10 pkt w kryterium termin dostawy 



Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do tygodni (np. 8 
tygodni, 7 tygodni, itp.). W przypadku zaoferowania terminu określonego w innych 
jednostkach miary czasu zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 12 
tygodni. 
W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie 
termin dostawy dla tej oferty wynoszący 12 tygodni. 
W przypadku gdy wykonawca określi w ofercie termin dostawy krótszy niż 8 tygodni 
zamawiający przyjmie go jako dopuszczalny i oferta w tym kryterium otrzyma 10 pkt. 
 
3) Termin gwarancji 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin gwarancji – 30 
punktów. 
Zamawiający określa minimalny termin gwarancji na 12 miesięcy od dnia wykonania 
dostawy.  

a) W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące 
otrzyma 0 pkt. w kryterium termin gwarancji. 

b) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 24-miesięczny lub dłuższy termin gwarancji 
otrzyma 30 pkt w kryterium termin gwarancji. 

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin z dokładnością do miesięcy (np. 24 
miesiące, 12 miesięcy itp.). W przypadku zaoferowania terminu określonego w innych 
jednostkach miary czasu zamawiający przyjmie termin gwarancji dla tej oferty wynoszący 12 
miesięcy. 
W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu gwarancji, zamawiający przyjmie 
termin dostawy dla tej oferty wynoszący 12 miesięcy. 
W przypadku gdy wykonawca określi w ofercie termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące 
zamawiający przyjmie go jako dopuszczalny i oferta w tym kryterium otrzyma 30 pkt. 
 
W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów 
uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo 
zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferty zostaną ocenione przez pracowników zamawiającego. 
 
 
Zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Równocześnie zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu w 
sposób następujący: 
 
13. Miejsce i termin składania ofert. 
Termin składania ofert: 17.09.2018r. godz. 12.15. 
 
Oferty należy składać na adres zamawiającego: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 
Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja. 
 



14. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 17.09.2018r. 
o godz. 13.00, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
 


