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Wieliszew, dnia 03.08.2015r    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  (po zmianach z dnia 10.09.2015)   
Zamawiający jako realizator zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. „Poprawa działania systemu 
radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w 
zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu do wirtualnej symulacji o 
parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową) zaprasza do 
składania ofert.      
I. Zamawiający:  
Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie (03-204) przy ul. Łabiszyńskie 25, 
wpisaną pod numerem KRS 0000168096 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wykonującą działalność 
leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Mazowiecki Szpital Onkologiczny w 
Wieliszewie przy ul. Kościelnej 61, wpisaną pod nr 000000023520 do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, 
posiadającą NIP  524-24-69-588, Regon 015528241,    
II. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części 
 Część I zamówienia: 
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do brachyterapii HDR wraz z oprogramowaniem 
i stacją do planowania leczenia o minimalnych parametrach: - 24 kanałowy, - system kontroli położenia źródła, - zestaw aplikatorów, przeprowadzenie prób i pomiarów, wykonanie 
testów akceptacyjnych oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 
praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w 
miejscu instalacji. 
Dostawa i instalacja nastąpi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Zamawiającego pn. 
Mazowiecki Szpital Onkologiczny, 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 61. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy – Załącznik nr 3 
Część II zamówienia: 
Dostawa, montaż i uruchomienie  tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową) o co najmniej następujących 
parametrach technicznych (lub lepszych): - minimalna wielkość otworu gantry – 78 cm, 
minimalna ilość rzędów detektora – 32, ruchome centratory laserowe do wirtualnej symulacji;, 
przeprowadzenie prób i pomiarów, wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeszkolenie 
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i 
oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji.  
Dostawa i instalacja nastąpi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Zamawiającego pn. 
Mazowiecki Szpital Onkologiczny, 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 61. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy – Załącznik nr 4.. 
III. Termin realizacji zamówienia dla Części I i Części II 
Terminy realizacji poszczególnych zobowiązań Wykonawcy określa się następująco:  dostawa urządzenia do dnia 10 listopada 2015 r. zakończona podpisaniem przez 

Strony „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia” wraz 
z wystawieniem faktury VAT  za urządzenie;   montaż i uruchomienie urządzenia do 60 dni kalendarzowych od daty dostawy 
urządzenia potwierdzona podpisanym przez Strony „ Protokołem instalacji”;  szkolenie personelu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony potwierdzone podpisanym przez Strony „Protokołem szkolenia”;  przekazanie urządzenia do eksploatacji wraz z wszystkimi wymaganymi 
pomiarami, atestami do dnia 28 lutego 2015 r. potwierdzone podpisanym przez Strony 
„Protokołem końcowego odbioru” wraz z wystawieniem faktury VAT  za pozostały 
przedmiot zamówienia;.      

IV. Miejsce oraz termin składania ofert. 
1.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, 
opatrzonej nazwą: Część I zamówienia - „Oferta na dostawę aparatu do brachyterapii HDR 
dla Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie " i /lub Część II zamówienia 
„Oferta na dostawę tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających 
badanie 4D (z ruchomością oddechową) dla Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie" do dnia 17 września 2015 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Mazowieckiego 
Szpitala Onkologicznego przy ul. Kościelnej 61 w Wieliszewie. Otwarcie ofert nastąpi w tym 
samym dniu co składanie ofert. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod adres i do pokoju 
innego niż wskazany powyżej. 
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.  
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V. Zasady działania  
1. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2. Postępowania ma charakter otwarty. 
3. Postępowania prowadzi się w języku polskim 
4.  Postępowania prowadzi się z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, zasady równego  
traktowania wykonawców i , bezstronności. 
4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn. 
5. Postępowanie  prowadzi się wyłącznie w języku polskim. 
6. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia sporządzone w 
językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 
7. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
8. Postępowanie jest procedurą jednoetapową. 
9. Zamawiający  ma prawo poprawiać w złożonych ofertach: 
a. omyłki pisarskie; 
b. omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
c. inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści złożonych ofert. 
10. Dokonywanie poprawek, o których mowa w pkt.9 jest możliwe jedynie za zgodą 

Wykonawcy.  
VI. Sposób porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień 
1. Treść niniejszych warunków postępowania, zwanych dalej Warunkami, zamieszczona jest na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.szpitalonkologiczny.pl. 
2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego we wszelkich kwestiach związanych z 
niniejszym postępowaniem (konkursem ofert)  pisemnie na adres: Mazowiecki Szpital 
Onkologiczny, 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 61  lub za pośrednictwem faksu +48 22/766 15 
99 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: J.Swiezek@szpitalonkologiczny.pl.  Fakt otrzymania 
wszelkich informacji drogą faksową lub pocztą elektroniczną zostanie na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdzony odpowiednio faksem zwrotnym lub e-mailem zwrotnym.  
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem przesyłaną na adres 
Zamawiającego należy oznaczyć w sposób następujący: 
„Postępowanie konkursowe  w zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D” 
W przypadku korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej ww. 
oznaczenie należy umieścić w tytule wiadomości 
4. Zamawiający  nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych 
wymogów przez Wykonawcę (zwanego również Oferentem). 
5. Jeżeli pytanie lub prośba o wyjaśnienie zapisów Warunków wpłynie po terminie 10.09.2015r., 
Zamawiający  może pozostawić pytanie lub prośbę bez odpowiedzi. 
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6. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w warunkach niniejszego 
postępowania konkursowego będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego i będą 
wiążące dla Zamawiającego jak i Wykonawców.  
VII. Zmiany Opisu przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający przed terminem składania ofert, ma prawo zmienić postanowienia zawarte w 
Zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikach będących jego integralną częścią. 
W takim wypadku Zamawiający określi nowy termin do składania ofert albo do modyfikacji 
oferty, gdy została już złożona. VIII. Obowiązki  Wykonawcy (Oferenta) 
1 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy  zostały określone w Druku ofertowym oraz we wzorach 
umów – Załączniki nr 1 i 2 odpowiednio dla Części I i Części II zamówienia. 
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.   
IX. Informacje dotyczące ceny 
1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 
2. Ceny należy podać w złotych i groszach (PLN). 
 
X. Kryteria oceny ofert dla części I i II 
 

Lp. Opis kryterium oceny ofert Waga kryterium 
1 Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C1) 50% 
2 Koszty eksploatacji - cena brutto za jednorazowy serwis 

pogwarancyjny i materiały eksploatacyjne (Ke) 
25% 

3 Jakość - Parametry techniczne (JPt) 25% 
 

1. Sposób obliczania wartości punktowej ofert (Wp): 
 

Wp  = Wp C1 + Wp Ke +WpJPt  
Ilość punktów  w kryterium cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (Wp C1) 
 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu  
zamówienia  oferty najniższej 

Wp C1 = -------------------------------------------------------- x 100 x 50% 
Cena brutto za wykonanie przedmiotu  
zamówienia oferty badanej 

 
Ilość punktów  w kryterium koszty eksploatacji (WpKe) 
 

Cena brutto za jednorazowy serwis pogwarancyjny 
 i materiały eksploatacyjne  oferty najniższej w tym kryterium 

Wp Ke  = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 25% 
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Cena brutto za jednorazowy serwis pogwarancyjny 
 i materiały eksploatacyjne  oferty  badanej 

 
Ilość punktów  w kryterium Jakość (Wp J Pt)  

liczba małych punktów za jakość   
  oferty ocenianej 

Wp J Pt = --------------------------------------------------------------------- x 100 x 25% 
Maksymalna liczba małych punktów za jakość  

 
Punktacja oraz sposób jej przyznawania za poszczególne parametry podana została w Załączniku 
Parametry techniczne (dla każdej części oddzielny załącznik). Oferta może otrzymać 
maksymalnie dla Części I - 9 małych punktów za jakość a dla Części II – 125  małych punktów 
za jakość. 
Małe punkty przyznane za poszczególne parametry zostaną zsumowane i podstawione do 
powyższego wzoru. 
W przypadku gdy parametr o największej wartości jest oceniany największą ilością punktów 
liczba punktów będzie wyliczana na podstawie poniższego wzoru: 
 
Ilość punktów  Wartość parametru oferty ocenianej 
za dany parametr  =    ----------------------------------------------------------    x   maksymalna liczba punktów   

Najwyższa zaoferowana wartość danego parametru  za dany parametr  
W przypadku gdy parametr o najniższej wartości jest oceniany największą ilością punktów liczba 
punktów będzie wyliczana na podstawie poniższego wzoru: 
 
Ilość punktów  Najniższa zaoferowana wartość danego parametru   
za dany parametr  =    ----------------------------------------------------------    x   maksymalna liczba punktów  

za dany parametr    Wartość parametru oferty ocenianej   
2. Wartość punktowa będzie określona z dokładnością do 2  miejsc po przecinku. 
3. W przypadku zaoferowania parametru o wymagalnym minimum oferta uzyska 0 pkt za 
parametr, Zaoferowane urządzenie o parametrze poniżej wymaganego minimum spowoduje 
odrzucenie oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający ma prawo zmienić postanowienia dotyczące kryterium oceny ofert. Zmiana taka 
winna nastąpić najpóźniej do 5 dni przed terminem składania ofert. 
4. W przypadku, gdy złożone oferty uzyskają łącznie taką samą liczbę punktów, za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za urządzenie. 
5. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty, które uzyskają łącznie taką samą liczbę punktów 
oraz będą z taką samą ceną Zamawiający wezwie do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych  w zakresie ceny a pozostałe kryteria oceny ofert nie będą 
podlegały zmianie 
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XI. Wybór  najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający wskaże w każdej Części, jako zwycięzcę Wykonawcę, którego Oferta spełnia 
łącznie poniższe wymagania: 
a) jest zgodna z wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 
b)  uzyska największą liczbę punktów. 
 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych Ofert spełniających wymagania.. 
3. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców oraz 
zamieści niniejszą informację na własnej  stronie internetowej. 
 XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Wykonawca  może złożyć jedną ofertę na każdą z  Części przedmiotu zamówienia. Złożenie 
więcej niż jednej oferty na daną część lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.   
3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad 
określonych w rozdz.IX. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Ofertę należy złożyć zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego drukiem „OFERTA” 
stanowiącym załącznik do niniejszego „Zaproszenia do składania ofert”  Wykonawcy  nie wolno 
dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” pod rygorem 
odrzucenia oferty. 
6. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego umocowaną lub upoważnioną przez 
Wykonawcę. 
8. Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana a zawierająca treść parafowana przez 
osobę do tego umocowaną lub upoważnioną przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty trwale 
spięte  w sposób zapobiegający możliwości zmiany oferty 
9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest 
obowiązująca. 10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą 
i adresem  Wykonawcy, oraz opisaną nazwą części na którą została złożona, w brzmieniu::  
Część I zamówienia - „Oferta na dostawę aparatu do brachyterapii HDR dla 
Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie " i /lub  
Część II zamówienia „Oferta na dostawę tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach 
umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową) dla Mazowieckiego Szpitala 
Onkologicznego w Wieliszewie" 
Nie otwierać przed upływem terminu na składanie ofert. 
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 
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12. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych – dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego 
pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie. 
13. Wszystkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
14. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości do 
jej prawdziwości. 
 
XIII. Warunki uczestnictwa  
1. Wraz z drukiem Oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
a. druk parametry techniczne zaoferowanego urządzenia; 
b. zaakceptowany wzór umowy; 
2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie 
złoży wymaganych dokumentów lub złożyli je w wadliwej formie, do ich złożenia w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści w 
zakresie złożonej oferty i załączników w raz z nią złożonych. 
 XIV. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert. 
2. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania 
ofertą. 
 XV. Umowa 
1.  Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
3. Szczegóły dotyczące formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Oferty. 
4. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest podpisać 
umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w  ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 
Załączniki do Zaproszenia do składania Ofert 
Zał. Nr 1 „Druk oferty do Części I” 
Zał. Nr 2 „Druk oferty do Części II” 
Zał. Nr 3 „ Projekt umowy do Części I” 
Zał. Nr 4 „Projekt umowy do Części II” 
Zał. Nr 5 „ Parametry techniczne  do  Części I” 
Zał. Nr 6 „Parametry techniczne  do  Części II” 
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