
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy” na
lata 2021-2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SANOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.4.2.) Miejscowość: Sanok

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134656290

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087814/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 13:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00080848/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
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Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem
niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące
ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) Parametry techniczne
Ocena ofert nastąpi zgodnie z załącznikiem „formularz przedmiotu zamówienia- parame-trów
wymaganych”, w celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

P= x kryterium tj. 30 = liczba punktów

Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

OCENA TECHNICZNA

OCENIANE PARAMETRY FUNKCJONALNE
Parametry punktowane Punktacja 
Generator zintegrowany w statywie mammografu Tak- 5 pkt.
Nie- 0 pkt.
Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) ≥ 1000 kHU
dla kołpaka z olejem
– 5 pkt
< 1000 kHU dla kołpaka z olejem lub kołpak bez oleju – 0 pkt
Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk (gdy
pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu
przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego ucisku przez
technika, jeśli uzna on to za stosowne TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Zakres obrotu głowicy > 350° – 5 pkt
< 350° – 0 pkt
Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się
aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania.
W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji
MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej
pacjentki. TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji
MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej
pacjentki TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza
tęższych pacjentek ≤ 70 mm – 5 pkt
> 70 mm – 0 pkt
Oferowany mammograf posiada już funkcję tomosyntezy TAK – 35 pkt
NIE – 0 pkt
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Dostępny zakres skanu tomosyntezy ≥ +/- 25° - 20 pkt
< +/- 25° - 0 pkt
Funkcjonalność automatycznego i natychmiastowego wyświetlania wymaganych odległości od
zaznaczonej przez radiologa zmiany chorobowej w 2D do:
- linii skóry
- sutka
ściany klatki piersiowej TAK – 5 pkt
NIE - 0 pkt
Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT:
- automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber
- automatyczne wykrywanie zmian w kręgosłupie
- ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO
- porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną syn-chronizacją warstw
otwartych obu badań
możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń TAK – 5 pkt
NIE - 0 pkt
SUMA 100

c)okres gwarancji:
Ocena ofert nastąpi zgodnie z formularzem ofertowym w celu porównania ofert zostanie
zastosowany wzór:

P= x waga 10% = liczba punktów
Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

WARUNKI GWARANCJI
Parametry punktowane Zakres Punktacja
okres gwarancji 24 miesiące TAK 0
okres gwarancji 36 miesięcy TAK 5
okres gwarancji 48 miesięcy i więcej Tak 10

Po zmianie: 
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem
niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące
ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) Parametry techniczne
Ocena ofert nastąpi zgodnie z załącznikiem „formularz przedmiotu zamówienia- parame-trów
wymaganych”, w celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

P= x kryterium tj. 30 = liczba punktów
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Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

OCENA TECHNICZNA

OCENIANE PARAMETRY FUNKCJONALNE
Parametry punktowane Punktacja 
Generator zintegrowany w statywie mammografu Tak- 5 pkt.
Nie- 0 pkt.
Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) ≥ 1000 kHU
dla kołpaka z olejem
– 5 pkt
< 1000 kHU dla kołpaka z olejem lub kołpak bez oleju – 0 pkt
Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk (gdy
pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu
przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego ucisku przez
technika, jeśli uzna on to za stosowne TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Zakres obrotu głowicy > 350° – 5 pkt
< 350° – 0 pkt
Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się
aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania.
TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji
MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej
pacjentki TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza
tęższych pacjentek ≤ 70 mm – 5 pkt
> 70 mm – 0 pkt
Oferowany mammograf posiada już funkcję tomosyntezy TAK – 35 pkt
NIE – 0 pkt
Dostępny zakres skanu tomosyntezy ≥ +/- 25° - 20 pkt
< +/- 25° - 0 pkt
Funkcjonalność automatycznego i natychmiastowego wyświetlania wymaganych odległości od
zaznaczonej przez radiologa zmiany chorobowej w 2D do:
- linii skóry
- sutka
ściany klatki piersiowej TAK – 5 pkt
NIE - 0 pkt
Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT:
- automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber
- automatyczne wykrywanie zmian w kręgosłupie
- ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO
- porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną syn-chronizacją warstw
otwartych obu badań
możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń TAK – 5 pkt
NIE - 0 pkt
SUMA 100
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c)okres gwarancji:
Ocena ofert nastąpi zgodnie z formularzem ofertowym w celu porównania ofert zostanie
zastosowany wzór:

P= x waga 10% = liczba punktów
Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

WARUNKI GWARANCJI
Parametry punktowane Zakres Punktacja
okres gwarancji 24 miesiące TAK 0
okres gwarancji 36 miesięcy TAK 5
okres gwarancji 48 miesięcy i więcej Tak 10

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-24 10:00

Po zmianie: 
2021-06-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-24 11:00

Po zmianie: 
2021-06-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-23

Po zmianie: 
2021-07-24
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