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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU
Nr DAG.8.83.1.3.20
I. PRZEDMIOT I WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przedmiot sprzedaży
Lp. Nr
NAZWA
Rok
Cena
Wysokość
inwentarzowy
produkcji wywoławcza wadium
1. 1/802/2257

Aparat USG SSA-680 A Xario XG nr 99J11245227
z wyposażeniem Toschiba

2011

500,00 zł

50,00 zł

2. 1/802/1651

Aparat do znieczulania Drager Fabius GS nr 10919

2002

575,00 zł

58,00 zł

3. 1/579/1251

Sterylizator parowy DS

1991

750,00 zł

75,00 zł

4. 1/579/1252

Sterylizator parowy DS

1991

750,00 zł

75,00 zł

5. 1/661/1276

Komora dezynfekcyjna AKD 41

1991

1 848,00 zł

185,00 zł

6. 1/661/1275

Magiel Spencer

1991

1 250,00 zł

125,00 zł

7. 1/802/1853

Aparat USG General Electric Vivid4 nr 10846

2005

1 650,00 zł

165,00 zł

8. 1/802/2843
Przyrząd do ćwiczeń Atlas
1986
163,00 zł
16,00 zł
2. W ofercie należy podać oferowaną kwotę zakupu, która nie może być niższa niż podana cena w powyższej tabeli
cena wywoławcza.
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów używanych zwolniona jest
z podatku vat.
3. Sprzedający żąda wpłaty wadium na zgłoszony do przetargu przedmiot dla poszczególnych pakietów/pozycji
w wysokości 10% ceny sprzedawanego składnika majątku.
4. Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto: Getin Noble
Bank S.A. o/Jastrzębie-Zdrój Nr konta 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
5. W przypadku gdy Oferent wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy wpłacone przez niego wadium nie
podlega zwrotowi.
6. W stosunku do osoby, która zaoferowała najwyższą cenę przebicia ceny wywoławczej, wpłacone wadium ulega
zarachowaniu na poczet zaoferowanej wartości zakupu.
7. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone do 5 dni roboczych od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. W razie unieważnienia przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po unieważnieniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia przetargu.
9. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje wymienione w/w tabeli
patrz pkt1.
10. Przez odbycie przetargu rozumie się:
a) złożenie przynajmniej jednej oferty z zaoferowaną ceną wyższą lub równą cenie wywoławczej
b) oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Przetargu”
II. TERMIN REALIZACJI
Do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
III. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach podpisane przez Oferenta bądź osobę uprawnioną
do reprezentowania Oferenta:
1. Formularz Oferty Przetargowej na załączonym formularzu stanowiąca – Załącznik Nr 1
2. Zaparafowany wzór umowy sprzedaży – Załącznik Nr 2
3. Dowód wpłaty wadium
IV. FORMA PZYGOTOWANIA i SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na druku Formularz Oferty Przetargowej – Załącznik Nr 1,
opracowanym przez Sprzedającego.
Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w wzorze druku Oferta Przetargowa.
2. Do Oferty Przetargowej należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt.III i spiąć w sposób chronologiczny.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana, podpisana przez Oferenta bądź osobę reprezentującą
Oferenta. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i załącznikach powinny być czytelne i parafowane przez
osobę uprawnioną do podpisania oferty.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: przednia strona koperty Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Przetarg na Sprzedaż
Sprzętu” Nr DAG..8.83.1.3.20 z dopiskiem nie otwierać przed dniem 30.04.2020r. przed godz. 11°º
tylna strona koperty: NAZWA OFERENTA ADRES ……………... siedziby /zamieszkania

V. SPASÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT WARUNKÓW PRZETARGU
1. Oferenci mogą składać pisemne zapytania dotyczące warunków przetargu. Wszelka korespondencja powinna
być kierowana do sekretariatu WSS Nr 2 lub e mail na adres:szpital@wss2.pl
2. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione, jeżeli Szpital otrzyma zapytanie nie później niż 3 dni przed
terminem otwarcia ofert. Pisma, które wpłyną po terminie pozostaną bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach (przed terminem składania ofert) Szpital dopuszcza możliwość wprowadzenia
zmian w treści warunków przetargu jak również wyznaczenia nowego terminu.
VI. DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
1. W zakresie procedury przetargowej – tel. 32 47 84 209.
2. W zakresie oględzin przedmiotu sprzedaży – tel.32 47 84 220 lub 691 110 616.
3. Rezygnacja z oględzin następuje na ryzyko Oferenta.
VII.MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie WSS Nr2 w Jastrzębiu-Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.04.2020r. do godziny 10³°
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
VIII. MIEJSCE i TERMIN OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020r. o godzinie 11°° w Dziale Obsługi Technicznej XI.p.pokój 31 WSS Nr 2
przy Al. Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA i OCENY OFERT
1. Komisja Przetargowa przy wyborze Oferenta wygrywającego przetarg będzie brała pod uwagę w 100% cenę
zaproponowaną przez Oferenta.
2. Dokona sprawdzenia ważności złożonych ofert i podda ocenie merytorycznej.
3. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa postanowi,
o kontynuowaniu przetargu ustnego w formie licytacji pomiędzy tymi Oferentami niezwłocznie po zakończeniu
procedury przetargowej.
4. Licytacja odbędzie się, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik (wezwany Oferent) zaoferuje, co najmniej jedno
postąpienie powyżej wcześniej zaoferowanej ceny, od której rozpoczyna się ustna licytacja.
Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
5. Trzykrotne wywołanie ostatniej najwyższej ceny zamyka licytację, po której zostanie odczytana nazwa
firmy/osoby, która wygrała.
6. Brak obecności wezwanego Oferenta w licytacji powoduje odrzucenie jego oferty.
X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERT
Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
XI. WYBÓR OFERENTA
Sprzedający sprzeda przedmiot przetargu Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
według kryterium podanego w rozdziale IX pkt1.
XII.OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU i PODPISANIE UMOWY
1. O wyniku przetargu Komisja Przetargowa poinformuje pisemnie każdego uczestnika przetargu.
2. Sprzedający wygranego Oferenta powiadomi, o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, tzn. dwukrotnie nie zjawi się
w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, Sprzedający uznaje to za uchylenie się od zawarcia umowy, co
upoważnia Sprzedającego do wyboru Oferenta, który uzyskał kolejne miejsce w wyniku przetargu.
XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Uczestnik przetargu może zakwestionować czynności związane z przeprowadzeniem przetargu i wnieść skargę
do Dyrektora Szpitala. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.
2. Dyrektor Szpitala rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi
wszelkie czynności związane z wyborem oferty i podpisaniem umowy ulegają wstrzymaniu ( termin związania
ofertą ulega zawieszeniu).
3. Dyrektor może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności przetargowych lub
unieważnić przetarg w całości lub w części.
4. Szpital zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub unieważnienie przetargu lub jego części
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
5. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Sprzedającego z tytułu unieważnienia przedmiotowego
przetargu.
6. Szpital zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Oferenta, który ma nieuregulowane należności na rzecz
Szpitala.
XIV. ZAŁĄCZNIKI do WARUNKÓW PRZETARGU
1. Formularz Oferty Przetargowej – Załącznik Nr 1
2 .Wzór umowy sprzedaży – Załącznik Nr 2

