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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80492-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia i wyroby do radioterapii
2015/S 047-080492

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, jw., Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki,
Wrocław 53-413, POLSKA. Tel.:  +48 713689585. Faks:  +48 713689581. E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.2.2015, 2015/S 42-071443)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33151000
Urządzenia i wyroby do radioterapii
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
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;
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.
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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.
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.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1. na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi następujące dokumenty dotyczące
wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych – dokumenty potwierdzające dopuszczenie
do obrotu na terenie RP:
a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego przyspieszacza (akceleratora) oraz pozostałego sprzętu ( o
ile dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną;
b) potwierdzenie, że oferowany przyspieszacz oraz inny sprzęt (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do rejestru
wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia
o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna
odpowiadać nazwie handlowej/katalogowej oferowanego wyrobu);
c) Instrukcja/e obsługi w języku polskim akceleratora, jego opcji i interfejsu/ów.
Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za
ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega;
2. w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta
(zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia
producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez
Zamawiającego. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany
sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26
ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y)
wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych
przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie
dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
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;
1.3. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie
okresu gwarancji;
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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.
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.


