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DYREKTOR 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37 

 

ogłasza 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na zbycie (sprzedaż) używanej aparatury i sprzętu rentgenowskiego, tj.: 

 

1. aparatu RTG do zdjęć ogólnodiagnostycznego,   

2. wywoływarki diagnostycznej DURR PERIOMAT PLUS,  

3. wywoływarki automatycznej RTG KODAK 102,  

4. skanera RTG CLASSIC CR 

 

   na poniższych warunkach 

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU I WARUNKI DODATKOWE ZWIĄZANE Z 

ZAKUPEM UŻYWANEJ APARATURY I SPRZĘTU RENTGENOWSKIEGO: 

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przez Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Stargardzie (zwanego dalej Sprzedającym):  

1) używanego aparatu RTG do zdjęć ogólnodiagnostycznego, analogowego, SIT 

5000, firmy SUINSA, rok produkcji: 2007, składającego się z kolumny 

podłogowej z lampą RTG (nr fabryczny/seryjny: STS3200; 07180025), stołu 

kostnego (NET4000;07180012), stojaka do zdjęć płucnych (0718060) i 

generatora Herkules (07210043),  

2) wywoływarki diagnostycznej DURR PERIOMAT PLUS, rok produkcji: 2008 

(nr fabryczny/seryjny 50575),  

3) wywoływarki automatycznej RTG KODAK 102, rok produkcji 2008 (nr 

fabryczny/seryjny: 117510-0808-6566),  

4) skanera RTG CLASSIC CR, rok produkcji 2013 (nr fabryczny/seryjny: 

4000973).  

2. Cena wywoławcza wynosi:  

1) 15.000  złotych brutto za aparat RTG, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1),  

2) 1.000  złotych brutto za wywoływarkę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2),  

3) 2.000  złotych brutto za wywoływarkę, o której mowa w ust. 1 pkt. 3),  

4) 17.000 złotych brutto za skaner, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4).  

3. Oferty, które będą zawierały propozycje ceny brutto niższe od ceny wywoławczych 

zostaną odrzucone.  

4. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od 

dnia ogłoszenia o wyborze oferty.  
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5. Kupujący jest zobowiązany do wywozu zakupionego sprzętu na własny koszt. 

6. Demontaż aparatu RTG, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) zostanie wykonany przez 

Sprzedającego w obecności Kupującego.  

7. Sprzedający umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym sprzętu, o którym 

mowa w ust. 1, w jego siedzibie. Termin należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 

telefonu: 261-45-13-29.  

8. Sprzedający żąda wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzętu, na 

który Oferent będzie składał ofertę. Wadium należy wpłacić przed terminem składania 

ofert w kasie Sprzedającego przy Al. Żołnierza Nr 37, 73-110 Stargard, pok. 205 lub 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Nr 72 1130 1176 0022 2137 3820 

0002, z dopiskiem: „Wadium – przetarg na (zbycie) sprzedaż używanej aparatury i 

sprzętu rentgenowskiego”. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się termin uznania 

rachunku bankowego Sprzedającego.  

9. Wadium zostanie zaliczone na poczet należności za przedmiot umowy.  

10. Oferent traci wpłacone wadium w przypadku odmowy podpisania umowy w terminie 

5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. 

11. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone po zawarciu umowy, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

 

II. INFORMACJE O WYMAGANYCH OD OFERENTÓW OŚWIADCZENIACH 

I DOKUMENTACH: 

 

1. Oferta powinna zawierać:  

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia,  

2) wniosek o przeksięgowanie wpłaconego wadium na poczet wartości zakupu, 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia,  

3) dowód wpłaty wadium,  

4) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub inny wypis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed 

dniem złożenia oferty,  

5) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy i zobowiązanie się do 

zawarcia umowy zgodnie z jej wzorem – wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia, 

6) stosowne pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Oferenta.  

2. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych 

przez Oferenta za zgodność z oryginałem.  

 

 

III. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. OTWARCIE OFERT. 

 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.  
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3. Każda oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i złożona w zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia.  

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w 

jego imieniu, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w punkcie II.  

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i załącznikach powinny być czytelne, 

parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.  

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sposób 

uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Kopertę należy opisać w następujący 

sposób:  

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 

Al. Żołnierza Nr 37 

73-110 Stargard 

„Oferta na (zbycie) sprzedaż używanej aparatury i sprzętu rentgenowskiego”. 

 

Na tylnej stronie koperty winny znajdować się dane Oferenta.  

 

10. Oferty należy składać w pok. 207 – II piętro w siedzibie Sprzedającego: Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Stargardzie  przy Al. Żołnierza Nr 37, w terminie do dnia 20 września 

2017r. do godziny 14:00.   

11. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej dotarcia do Sprzedającego.  

12. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2017r. o godzinie 08:00 w pok. 207, II 

piętro, w siedzibie Sprzedającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  przy Al. 

Żołnierza Nr 37.  

14. Otwarcie ofert jest jawne, Oferenci mogą w nim uczestniczyć.  

15. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.  

 

IV. OCENA OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi pełne nazwy i adresy wszystkich 

Oferentów oraz zaoferowaną przez nich kwotę zakupu za sprzęt. 

2. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Oferentów. 

3. W toku badania ofert, Komisja dokona sprawdzenia ważności ofert. Oferty spełniające 

warunki przetargu zostaną uznane za ważne i będą poddane ocenie merytorycznej. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Komisja może żądać udzielenia przez 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także ich 
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ewentualnego uzupełnienia, o ile uzupełnienie nie będzie wpływać na kryterium 

wyboru oferty, tj. zaproponowanej ceny. 

5. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa 

zwraca się do Oferentów o złożenie ostatecznych ofert. 

6. W przypadku ofert ostatecznych zawierających tę samą cenę, Komisja przeprowadzi 

rokowania z Oferentami. 

7. Ocena ofert polega na wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. zawierającej najwyższą 

cenę. 

8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Sprzedający zawiadomi Oferentów o wyniku 

postępowania. 

9. Umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

2. Złożenie przynajmniej jednej oferty spełniającej wszystkie wymogi, o których mowa 

w niniejszym ogłoszeniu, z zaoferowaną ceną równą bądź wyższą od ceny 

wywoławczej wystarcza do odbycia przetargu.  

3. Informację o wyniku przetargu nieograniczonego Sprzedający przekaże Oferentom w 

terminie do 3 dni od dnia zamknięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej 

http://www.przychodnia.stargard.pl/ 

4. Sprzedający powiadamia Oferenta, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie 

podpisania umowy. 

5. Treść umowy musi być zgodna ze wzorem umowy załączonym do niniejszego 

ogłoszenia.  

6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, tzn. nie 

zjawi się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, Sprzedający uznaje to za 

uchylenie się od zawarcia umowy, co upoważnia go do wyboru Oferenta, który spełni 

wszystkie warunki i uzyskał kolejne miejsce w wynikach końcowych. 

7. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią poniższe załączniki:  

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.  

2) Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.  

3) Załącznik Nr 3 – Wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet wartości 

zakupu.  

 

ZATWIERDZIŁ:   

Dyrektor WSPL SP ZOZ  

w Stargardzie 

mgr Jadwiga Szklarska 

 



                                                                        Załącznik Nr 1 

 

 

 ................................, dnia ……….……………. 2017 roku 

 

 

 

……………………………………… 
Nazwa i adres oferenta  

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna  

Przychodnia Lekarska 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej 

Al. Żołnierza Nr 37 

73-110 Stargard 

 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zbycie (sprzedaż) używanej 

aparatury i sprzętu rentgenowskiego:  

  

1) Używany aparat RTG do zdjęć ogólnodiagnostyczny, analogowy SIT 5000, firmy 

SUINSA, rok produkcji: 2007, składający się z kolumny podłogowej z lampą RTG (nr 

fabryczny/seryjny: STS3200; 07180025), stołu kostnego (NET4000;07180012), stojaka 

do zdjęć płucnych (0718060) i generatora Herkules (07210043) 

 

Proponuję cenę zakupu: ......................................złotych brutto (słownie: ............................ 

..............................................................................................................................................).  

  

2) Używana wywoływarka diagnostyczna DURR PERIOMAT PLUS, rok produkcji: 

2008 (nr fabryczny/seryjny 50575):  

 

Proponuję cenę zakupu: ......................................złotych brutto (słownie: ............................ 

..............................................................................................................................................).  

 

 



3) Używana wywoływarka automatyczna RTG KODAK 102, rok produkcji 2008 (nr 

fabryczny/seryjny: 117510-0808-6566):  

 

Proponuję cenę zakupu: ......................................złotych brutto (słownie: ............................ 

..............................................................................................................................................).  

 

4) Używany skaner RTG CLASSIC CR, rok produkcji 2013 (nr fabryczny/seryjny: 

4000973):  

 

Proponuję cenę zakupu: ......................................złotych brutto (słownie: ............................ 

..............................................................................................................................................).  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze wzorem umowy i akceptuję jego treść. 

3. Oświadczam, że jestem związany/a ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania 

ofert. 

4. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję warunki przystąpienia do przetargu, o których 

mowa w ogłoszeniu o przetargu.  

 

 

………………..….......................        
podpis oferenta 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY - WZÓR 

 

zawarta w dniu ……………………w Stargardzie pomiędzy:  

 

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37, 73-110 Stargard, 

wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 

0000002092, reprezentowaną przez Jadwigę Szklarską – Dyrektora Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym 

 

a 

 

[w przypadku podmiotów wpisywanych do KRS] 

nazwa podmiotu ……………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ………………………….. przy ulicy …………………………., ….-……. 

……………………….., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym Sądu Rejonowego w ………………… pod numerem KRS ………………….., 

posiadającym NIP ……………………., reprezentowanym przez ………………………. – 

………………………, zwanym w dalszej części  umowy Kupującym.   

 

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] 

imię i nazwisko …………………………………………….., zamieszkałym w 

…………………… przy ulicy ……………………….., posiadającym PESEL: 

…………………………………….., NIP: ……………………………, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą ………………………….. z siedzibą w 

………………………….. przy ulicy …………………………., ….-……. 

……………………….., reprezentowanym przez ………………………. – 

………………………, zwanym w dalszej części  umowy Kupującym.   

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego sprzętu rentgenowskiego –    

……………………………………………….........................................................................

................................................................................................................................................. 



2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność, jest sprawny i 

nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest przedmiot sprzedaży, ani nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.   

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy był używany i do czasu jego sprzedaży był 

w pełni sprawny.  

4. Kupujący oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z urządzeniem będącym 

przedmiotem umowy, a ponadto, że znany mu jest istniejący stan techniczny zakupionego  

sprzętu rentgenowskiego i nie wnosi oraz nie będzie wnosił w przyszłości z tego tytułu 

żadnych roszczeń. 

 

§ 2 

 

1. Sprzedający oświadcza, że opisany w § 1 przedmiot umowy sprzedaje, a Kupujący 

oświadcza, że w/w opisany przedmiot umowy kupuje.  

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony ........................................................... 

................................................................................................................................................. 

ceny brutto w wysokości .......................... złotych (słownie: ................................................ 

..............................................................................................................................................).  

3. Należność, o której mowa w ust. 2 zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego przez 

Kupującego wadium.  

4. Należność, o której mowa w ust. 2, pomniejszona o wartość wpłaconego przez 

Kupującego wadium, Kupujący wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego Nr 72 

1130 1176 0022 2137 3820 0002 w terminie 7 dni, od dnia podpisania niniejszej umowy 

na podstawie faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.  

6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty dokonania przez 

Kupującego zapłaty, w terminie uzgodnionym przez obie strony. 

7. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionego przedmiotu umowy na własny koszt i 

we własnym zakresie. 

8. Strony oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu sprzedaży.  

 

§ 3 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

właściwy Sąd dla siedziby Sprzedającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  



5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

…………………………     …………………………………………..   

     KUPUJĄCY         SPRZEDAJĄCY 

 



Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZEKSIĘGOWANIE KWOTY WADIUM NA POCZET WARTOŚCI ZAKUPU 

 

 

 

W związku z wpłatą w dniu ............................wadium w wysokości ........................... 

złotych (słownie: ............................................................................ złotych) w ramach 

prowadzonego przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na zbycie (sprzedaż) używanej aparatury i sprzętu rentgenowskiego, tj.: ...... 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................, 

uprzejmie proszę o przeksięgowanie należnej kwoty wadium na poczet wartości zakupu. 

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania różnicy w terminie wskazanym przez 

Sprzedającego. 

 

 

 

 

.................................................. 

pieczątka i podpis Oferenta 

 

 

 

 

……………………. , dnia ............................ 

       (miejscowość) 


