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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:  _____ Tel.: +48 713689234

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:
Kompleksowe unowocześnienie posiadanego i wykorzystywanego w DCO systemu weryfikacji i zarządzania
oraz obrazowego (dalej SWiZ&O) Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej, oferowanej na rynku
wersji wraz z niezbędną wymianą serwerów oraz stacji roboczych lub rozwiązanie równoważne polegające na
dostawie nowego systemu wraz z oprzyrządowaniem spełniającym wszystkie wymagania

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Kompleksowe unowocześnienie posiadanego i wykorzystywanego w DCO systemu weryfikacji i zarządzania
oraz obrazowego (dalej SWiZ&O) Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej, oferowanej na rynku
wersji wraz z niezbędną wymianą serwerów oraz stacji roboczych lub rozwiązanie równoważne polegające na
dostawie nowego systemu wraz z oprzyrządowaniem spełniającym wszystkie wymagania.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 7 ustawy w
wysokości 5% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na objęciu
przedmiotem zamówienia kolejnych akceleratorów Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48180000  
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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/30/15/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:   2015-053554   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 081-142883  z dnia:  25/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/04/2015  (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:
III.2.1)

Zamiast:

Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA WYKONAWCA
SKŁADA NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY
1. Oświadczenia z art. 24 ustawy –
Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6

Powinno być:

Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA WYKONAWCA
SKŁADA NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY
1. Oświadczenia z art. 24 ustawy –
Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej,
w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. Nr 50,
poz. 331, ze zm.). W przypadku
Wykonawcy wchodzącego w skład
tej samej grupy kapitałowej co
inny Wykonawca biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym, w przypadku
posiadania takiej wiedzy w
momencie złożenia oferty, składa
on wraz z nią listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronię
konkurencji i konsumentów)
wraz z informacjami dot. grupy
kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy
kapitałowej), a także informacjami,
które wykazują, iż istniejące między
wskazanymi podmiotami powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy

miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej,
w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. Nr 50,
poz. 331, ze zm.). W przypadku
Wykonawcy wchodzącego w skład
tej samej grupy kapitałowej co
inny Wykonawca biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym, w przypadku
posiadania takiej wiedzy w
momencie złożenia oferty, składa
on wraz z nią listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronię
konkurencji i konsumentów)
wraz z informacjami dot. grupy
kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy
kapitałowej), a także informacjami,
które wykazują, iż istniejące między
wskazanymi podmiotami powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy
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Wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tj. w
szczególności nie było pomiędzy
nimi współpracy w zakresie
sporządzania ofert a także nie
doszło pomiędzy nimi do zawarcia
porozumienia w zakresie złożenia
konkretnych elementów ofert, w
tym elementów cenowych ofert.
Wyjaśnienia należy składać np. w
formie oświadczeń, dokumentów
LUB Oświadczenie, że Wykonawca
nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.),
w przypadku, jeśli Wykonawca
nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr
50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr
3 – druk oferty).
6. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
7. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9. Warunkiem udziału jest posiadanie
przez Wykonawcę aktualnego
zezwolenia Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki dla Wykonawcy
oraz dla pracowników Wykonawcy
w zakresie uruchamiania
(serwisowania) posiadanych przez
Zamawiającego akceleratorów
Clinac i TrueBeam i symulatorów
Acuity (wymagane m.in. dla
implementacji oprogramowania
SWiZ&O na stacjach roboczych
tych akceleratorów i symulatorów
podczas ich uruchamiania/integracji
w SWiZ&O po jego instalacji.

Wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tj. w
szczególności nie było pomiędzy
nimi współpracy w zakresie
sporządzania ofert a także nie
doszło pomiędzy nimi do zawarcia
porozumienia w zakresie złożenia
konkretnych elementów ofert, w
tym elementów cenowych ofert.
Wyjaśnienia należy składać np. w
formie oświadczeń, dokumentów
LUB Oświadczenie, że Wykonawca
nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.),
w przypadku, jeśli Wykonawca
nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr
50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr
3 – druk oferty).
6. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
7. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9. Warunkiem udziału jest
posiadanie przez Wykonawcę
aktualnego zezwolenia Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki
dla Wykonawcy w zakresie
uruchamiania (serwisowania)
posiadanych przez Zamawiającego
akceleratorów Clinac i TrueBeam i
symulatorów Acuity (wymagane m.in.
dla implementacji oprogramowania
SWiZ&O na stacjach roboczych
tych akceleratorów i symulatorów
podczas ich uruchamiania/integracji
w SWiZ&O po jego instalacji).
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 03/06/2015 Godzina: 10:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 08/06/2015 Godzina: 10:00

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-064738
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