SzP.ZP.271.24.18

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
I WYWÓZ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
SOMATOM EMOTION 16 SIEMENS
II. SPRZEDAJĄCY:

Nazwa i adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
poczta@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
III. PRZEDMIOT PRZETARGU, CENA WYWOŁAWCZA:
1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż i wywóz Tomografu Komputerowego Somatom Emotion 16,
producent: Siemens, nr fabryczny: 69587, rok produkcji: 2008 wraz z wyposażeniem:
 Lampa RTG-typ DURA 422 MV rok produkcji 2013 nr fabr. 875401391,
 Stół diagnostyczny
 Stacja technika (1 monitor LCD),
 Stacja opisowa (2 monitory LCD),
 Strzykawka automatyczna MEDRAD Typ VHU600 rok produkcji 2004.
Tomograf komputerowy jest zlokalizowany w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. W ramach wyboru oferty uczestnika i
sprzedaży tomografu komputerowego, Kupujący na własny koszt będzie zobowiązany do samodzielnego
wywozu przedmiotu przetargu z terenu Szpitala.
Cena wywoławcza wynosi 59.040,00 zł brutto.
Cena sprzedaży tomografu komputerowego będzie zawierać w sobie kwotę netto powiększoną
o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Szczegółowe warunki nabycia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

IV. TERMIN I MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z DODATKOWYMI
WARUNKAMI PRZETARGU:
Szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego tomografu oraz wgląd do dokumentacji
technicznej będącej w posiadaniu Szpitala można uzyskać w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala
Powiatowego w Mielcu, w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00, kontakt z Panią Marzeną Guzior tel. (17) 780-0268. Oględzin przedmiotowego tomografu komputerowego można dokonać po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym z Panią Marzeną Guzior, tel. (17) 780-02-68.
V. TE RMIN I MIE JS CE S KŁ ADANIA O FE RT :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Przetarg na sprzedaż i wywóz Tomografu Komputerowego Somatom Emotion 16 Siemens”.SzP.ZP.271.24.18
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Sprzedającego po terminie składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona Sprzedającemu na adres:
Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec

pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 06.03.2018r. godz. 900.
O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Sprzedającego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. T E RMIN I MIE JS CE PRZ E PRO WADZ E NIA PRZ ET ARG U:
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 06.03.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Sprzedającego.
VII. WYK AZ DO K UME NT Ó W, K TÓ RE WINIE N Z ŁO Ż YĆ O FE RE NT :
1.
2.
3.
4.

Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
Parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
Dowód wpłaty wadium.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert

VIII. WADIUM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez przystępującego do przetargu uczestnika wadium w
wysokości 5.904,00 zł. Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej, która wynosi 59.040,00 zł.
Wadium ma być wpłacone w pieniądzu przelewem na konto:
PKO BP nr 33 1020 4391 0000 6802 0170 1705.
Wadium musi być wpłacone do upływu terminu składania ofert.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć także
informację o rachunku bankowym, na który ma nastąpić zwrot wadium.
Wadium złożone przez nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

IX. WYMAG ANIA JAK IM PO WINNA O DPO WIADAĆ O FE RT A:
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Sprzedającego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Oferenta, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

5.

Do oferty Oferent winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w Części VII
Ogłoszenia.

6.

W przypadku gdy Oferent jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna
być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

X. WYB Ó R O FE RT Y I Z AWARCIE UMO WY:

1.
2.
3.

4.

Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szpitala pod adresem
www.szpital.mielec.pl.
Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia wyłonienia (ogłoszenia) wyboru oferenta.
Organizator poinformuje zwycięzcę przetargu o dokładnym terminie podpisania umowy i będzie ona
wiążąca dla zwycięzcy.
Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po podpisaniu umowy nie wcześniej niż po upływie 3
dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem zawarcia przez Organizatora umowy jest
wcześniejsza (przed zawarciem umowy) zapłata reszty ceny w formie przelewu na rachunek bankowy
Szpitala prowadzony przez bank PKO BP nr 33 1020 4391 0000 6802 0170 1705 (tytuł przelewu:
Wpłata za tomograf komputerowy”) i przedłożenia dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank
prowadzący rachunek bankowy Kupującego przy zawarciu umowy.
Kwotę do zapłaty, o której mowa w pkt. 3 stanowi kwota ofertowa brutto pomniejszona o wpłacone
wadium.

XI. S Z CZ E G ÓL NE WARUNK I :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, Szpital zastrzega sobie prawo zmienić lub odwołać
przetarg bez podania przyczyny oraz bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator może unieważnić
przetarg jeśli uzna, że zostały naruszone zasady określone w regulaminie oraz gdy z innych przyczyn
umowa sprzedaży nie może dojść do skutku.
Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła
wadium,
b) nie zawiera danych, o których mowa w formularzu oferty, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub
budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
c) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
Oferta powinna przedstawiać zaoferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu.
W przetargu wybrany zostanie oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie
licytacji między tymi oferentami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Organizatora w ciągu
3 dnia od dnia wyłonienia (ogłoszenia) wyboru oferenta. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w
określonym terminie w sekretariacie Szpitala.

XI. T E RMIN ZWIĄZ ANIA O FE RT Ą:
Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert
Załączniki do Ogłoszenia o przetargu:
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
b) Załącznik nr 2 – Wzór umowy z załącznikami

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Dane Oferenta

: .....................................................................................

Adres (siedziba) Oferenta: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na:
SPRZEDAŻ I WYWÓZ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM EMOTION 16 SIEMENS
oferujemy realizację w/w Przedmiotu przetargu:
I. Cena oferowana przez nas wynosi:
Brutto:…………………………..słownie:………………………………………………………… złotych,
w tym netto ……………………………………..……… oraz podatek VAT………………………………...
II. Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w Ogłoszeniu do przetargu
na sprzedaż i wywóz tomografu komputerowego
 akceptujemy warunki udziału w przetargu i nie wnosimy zastrzeżeń,
 zapoznaliśmy się ze stanem oferowanego tomografu komputerowego / nie zapoznałem się ze stanem
oferowanego tomografu komputerowego oraz jestem świadomy odpowiedzialności za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin* i nie wnoszę zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego tomografu
komputerowego,
 zapoznaliśmy się i akceptujemy treść umowy sprzedaży bez zastrzeżeń,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 załącznikiem do niniejszej oferty jest potwierdzenie wpłacenia wadium,
 wyrażamy zgodę, aby w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.
 jest nam wiadome, że organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny
i wybrania którejkolwiek z ofert.
*niepotrzebne skreślić

…………………………………..
( pieczątka i podpis Oferenta
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
WZÓR UMOWY

Umowa nr ……
Zawarta w dniu …… ... w Mielcu pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, reprezentowanego przez:
Pana Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
………………………………………. z siedzibą w ……………….., ul. ………………………… (……….),
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………….,
NIP ………….., REGON ……………., reprezentowanym przez:
………………………………………….
zwanym dalej Kupującym
Sprzedawca i Kupujący zwani dalej łącznie Stronami, a z osobna Stroną,
Zważywszy, że:
- Sprzedawca przeprowadził przetarg na sprzedaż tomografu komputerowego (opisanego w § 1 ust. 1), znak
SzP.ZP.271.24.18
- w przetargu najkorzystniejszą ofertę złożył Kupujący,
Strony zawierają umowę o następującej treści:

1.

2.
3.

1.

§ 1.
Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem tomografu komputerowego Somatom Emotion 16 marki
Siemens, data produkcji ………………… nr fabryczny ……………………………, którego
specyfikacja i parametry zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do umowy, zwanym dalej
Przedmiotem umowy.
Sprzedawca oświadcza, że jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i uzyskał zgodę
Zarządu Powiatu Mieleckiego na sprzedaż Przedmiotu umowy.
Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami
na rzecz osób trzecich, w stosunku do Przedmiotu umowy nie toczą się żadne postępowania, nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§2
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Przedmiot umowy określony w § 1 za cenę ………..…………..
zł (słownie: …………………………………...……………) brutto.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie wpłacona Sprzedawcy w następujący sposób:
a) 10% ceny wywoławczej brutto określonej w przetargu, tj. 5.904,00 zł tytułem wadium, co zostaje
zaliczone na poczet ceny w ramach niniejszej Umowy,
b) Pozostała część ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy przelewem.
Kupujący przedkłada dowód uiszczenia części ceny, o której mowa w ust. 2 lit. b.
Prawo własności Przedmiotu umowy przejdzie na Kupującego pod warunkiem uiszczenia całości ceny
sprzedaży, o której mowa w ust. 1.
§ 3.
Wydanie Przedmiotu umowy nastąpi po zawarciu przez Strony Umowy.
Dowodem wydania Przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik nr 1 do
Umowy.
Miejscem wydania Przedmiotu umowy będzie miejsce jej lokalizacji, tj.: Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
Kupujący jest zobowiązany na własny koszt do wywiezienia Przedmiotu umowy z terenu Szpitala.
Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w Przedmiocie umowy powstałe w wyniku
nieprawidłowego, załadunku i transportu Przedmiotu umowy.
§ 4.
Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny Przedmiotu umowy, zapoznał się z nim w trakcie
postępowania przetargowego, uzyskał od Sprzedawcy wszelkie informacje na temat specyfikacji i
parametrów Przedmiotu umowy, uzyskał informację na temat ewentualnych uszkodzeń, wad i problemów
technicznych Przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.
Kupujący dokonał sprawdzenia Przedmiotu umowy, uznaje jego stan techniczny na dzień zawarcia Umowy
i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
sprzedanej.
§ 5.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Sprzedawcy.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są:
a) Odpis z KRS Sprzedawcy
b) Odpis z KRS/CEIDG Kupującego
c) Specyfikacja i parametry tomografu komputerowego
d) Protokół zdawczo-odbiorczy
e) Oferta
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa dla Sprzedawcy oraz jeden
dla Kupującego.
Sprzedawca
Kupujący

……………………………………..
Leszek Kwaśniewski
Dyrektor Szpitala

……………………………………..

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
przeprowadzony w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec w dniu ……………………….

Biernackiego

w

Mielcu,

Biorący udział:
 Ze strony Sprzedawcy - …………………………………………………………..



Ze strony Kupujący - ……………………………………………………………………………

Przedmiot umowy i odbioru:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Kompletność dostawy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Sprzedawca

Kupujący

……………………………………..
Leszek Kwaśniewski
Dyrektor Szpitala

……………………………………..

Załącznik nr 2 do Umowy

Specyfikacja i parametry tomografu komputerowego

Nazwa:

Tomograf Komputerowy Somatom Emotion 16

Producent:

Siemens

Nr fabryczny:

69587

Rok produkcji:

2008

Asortyment:

1.
2.
3.
4.
5.

Lampa RTG - typ DURA 422 MV rok produkcji 2013 nr fabryczny: 875401391,
Stół diagnostyczny
Stacja Technika (1 monitor LCD),
Stacja opisowa (2 monitory LCD),
Strzykawka automatyczna MEDRAD Typ VHU600 rok produkcji 2004.

