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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106333-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2019/S 046-106333

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 020-043333)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Harłacz-Przestalska
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dco

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Obsługa serwisowa sprzętu do telerad. firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii w DCO we
Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, W-W oraz w Filii Z-u Radiot w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5
Numer referencyjny: ZP/PN/07/19/LZE/JHP

II.1.2) Główny kod CPV
50421000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43333-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dco
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Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii
w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu
Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1, znajduje się w:
3.2.1 Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3.2.2 Załączniku nr 1 do SIWZ – Arkusz Cenowy,
3.2.3 Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.
3.3. Kod CPV:
3.3.1. 50.42.10.00-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 020-043333

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
(...)
a) 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające
swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie sprzętu do radioterapii w całości lub w części
akceleratorów liniowych Halcyon™ i VitalBeam™ i ich opcji wyposażenia tj. MLC, Portal Vision™, OBI™, Rapid
Arc™o wartości usługi min. 1 mln. zł. Brutto każde.
Wykaz dostaw wg. załącznika nr 7 do SIWZ –wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie określonym w pkt 5.1.2) SIWZ. powyżej. Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem
załącznika SIWZ
Powinno być:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
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(...)
a) 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające
swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie sprzętu do radioterapii w całości lub w części
akceleratora liniowego firmy Varian Medical Systems o nazwie TrueBeam™ lub VitalBeam™ lub Halcyon™
z wyposażeniem takim jak kolimator wielolistkowy (MLC) i obrazowanie portalowe w wiązce promieniowania
(Portal Vision™) o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto każde.
Wykaz dostaw wg. załącznika nr 7 do SIWZ – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie określonym w pkt 5.1.2) SIWZ. powyżej. Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem
załącznika SIWZ
Potwierdzą zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie:
5.1.3.1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego
następujące dokumenty:
Potwierdzą zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie:
— na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego następujące
dokumenty:
dla Wykonawcy do wykonywania przez niego fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub
doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.):
Autoryzacja/e dla pracowników lub personelu Wykonawcy wydana przez producenta (lub jego przedstawiciela
w UE i/lub w Szwajcarii) do wykonywania czynności serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego sprzętu i
systemów wymienionych poniżej:
— akceleratorów liniowych Halcyon™ i VitalBeam™ i ich opcji wyposażenia tj. MLC, Portal Vision™, OBI™,
Rapid Arc™
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 10:15
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Powinno być:
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
62 000 PLN.


