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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  53-413 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  jw. Tel.: +48 713689585

Osoba do kontaktów:  Andrzej Wręczycki

E-mail:  wreczycki.a@dco.com.pl Faks:  +48 713689581

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zamowienia.dco.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii w Zakładzie
Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami budowlanymi przystosowującymi
pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii w Zakładzie
Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami budowlanymi przystosowującymi
pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33151000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/14/15/LZT

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UEU67
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-026853   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 042-071443  z dnia:  28/02/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/02/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1) Kryteria udzielenia
zamówienia

Zamiast:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 65
2. Wartość techniczna. Waga 35
3. Okres gwarancji. Waga 5

Powinno być:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 65
2. Wartość techniczna. Waga 30
3. Okres gwarancji. Waga 5

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w
zakresie:
1.1. numeru katalogowego/kodu sprzętu będącego
przedmiotem dostawy w przypadku zmiany numeru
katalogowego/kodu,
1.2. obniżenia wynagrodzenia w przypadku zaistnienia
okoliczności mających wpływ na (uzasadniających)
obniżenie wynagrodzenie ,
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1.3. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku
zaistnienia okoliczności mających wpływ na
(uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji,
1.4. wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania)
umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących
po stronie Zamawiającego mających wpływ na
wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności
będących przedmiotem niniejszej umowy,
1.5. wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania)
umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie
był w stanie uniknąć albo przewidzieć.
1.6. zmiany okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym
przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla
Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych,
1.7. zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),
1.8. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub
zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących
iż wykonanie zamówienia lub jego części staje
się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność
modyfikacji przedmiotu zamówienia,
1.9. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
1.10. mających na celu wyjaśnienie wątpliwości
treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości
interpretacyjne między stronami,
1.11. zmianie podwykonawców. W tych okolicznościach
warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie
nowego podwykonawcy o kwalifikacjach zgodnych
z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, jeżeli Wykonawca polegał na jego
doświadczeniu i zdolnościach i kwalifikacjach w
przetargu,
1.12. innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w
tym polegających na zamianie elementów zamówienia
na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych
parametrach technicznych chociażby wiązało się to z
koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania
zamówienia.
2. Ponadto dopuszczalne są niżej opisane zmiany
istotne w stosunku do treści oferty.
2.1. Zmiany terminu realizacji umowy w wypadku:
2.1.1. Przerwania Robót budowlanych przez właściwe
organy administracji rządowej lub samorządowej, lub w
wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje
zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2.1.2. Zmian przepisów prawa, mających wpływ na
termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.
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2.2. Pozostałe warunki dokonania zmian Umowy w
zakresie dotyczącym Przedmiotu robót. Zmiana umowy
może polegać na:
2.2.1. ograniczeniu niektórych obowiązków Wykonawcy
jeżeli ich niewykonanie przez Wykonawcę nie
wpłynie negatywnie na należyte wykonanie umowy, a
przyspieszy zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
2.2.2. zmianie osób odpowiedzialnych za realizację
Umowy - w razie udokumentowanej przez Wykonawcę
niemożliwości dalszego świadczenia usług przez
określoną osobę, w szczególności: zakończenia
przez tę osobę stosunku prawnego z Wykonawcą lub
choroby. W tych okolicznościach warunkiem dokonania
zmiany jest wskazanie nowej osoby o kwalifikacjach
zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-028409
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