
Dolnoil挙kiSzpitaISpecjalistyczny

im.T.Marciniaka
Cent「umMedycynyRatunkowej

W「odaw2022-09-12

Dotno§laskiSzpita看SpeQja!istycznyim〃T“Marciniaka-CentrumMedycyny

。。RASZAP髄TA罰豊盈,ESR。。KATRWA[E。。
APARA丁URTGDOANG看OGRAF看lCYFROWEJ

I,PRZED州lOTPRZETARGU

l.Przedmiotem postepowania p「zeta「gowego」eSt Zbycie zdemontowanego uZywanego

;「odka trwatego-Apa「atu RTG d0.angiQg「a価Cyf「owej szczeg6tow○○Pisanego w

Za†acznikunrldonin卑SZeg0OgtOSZ叩a.

2・Apa「at RTG d。anglOgra価cyfr。We」PrZeZTaCZOny d○○SPrZedaZy stan。Wiwfasno§6

D01no的Skiego Szpitala Spe匂alistycznego-m.T.Ma「Clniaka-Centrum Medycyny

Ratunkowe十

3.CenawyWOlawczaAparatuRTGdoangiogra傭cyfrowejwγnOSj15・000,00z富(Slownie:

PietnaScietysiecyz†00/00)

4.Apa「at przeznaczony do sprzeda之y moZna oglada6w siedzibie Sprzedaj争竺gO We

W「octawiuul,gen.A.E.Fieldorfe2-POWCZeSniejszymteiefonicznymuzgodnienluWizyty

zkie「ownikiemDzia山Ut,ZymaniaRuchupodn「tel・663891781.

1l,PRZYGOTOWAN!EOFERTY

l.Oferentmaprawozto之y6tyIkojedn争oferf?cenOWa.

2.Oferfenale之ysp。rZ争dzi6wjezykupoIskim子gOdniewa田nkamizawartymiwogtoszeniu.

orertamusiby6p。dpisanawspos6btradycy叩ylubpodpisemelekt「Onicznymprzezosobe

up「awnionadoz†○之enia oferty.

3.Wszelkiepoprawk=ubzmianywtek§ciemusz争by6pa「afowaneidatowanep「ZeZOSOb?

Pedpisujqcaoferfe.
4.P「opozycJe∞nOW争naFormu-arzuofertynaleZyz†○之y6wterminiedodnia22"09"2022r.

dogodz.10:00d「og争elektroniczn争naadrese-ma旺

sekre他面at@szpita看marciniak"WrOC寒aw・PI"

Zdopiskiemwtytulewiadomo§ci:

OFERTANAZAKUPAPARA丁UR丁GDOANGiOGRA馴CYFROWEJ,,"

5.Sp「zedaj争cy dopuszcza moZIiwo§6zloZenia oferty「6州ie之W formie papierOWe」

wzaklejonejkope「ciew sekretariacieDy「ekQjiSzpitala(看pietro)pok・1900-Wterminiej

jakw昨匂.

6.ore「entzobowiazany」eStdop「zed†○之eniaw「azzoferfadokumentu potwie「dza」aCegO

W函teyadiumwwysokoSc。.000,00zL

一〇藍詣鵠謂認諾畿C諾講読ZPrZygOt。Wan-emiztoZen’emOfe時
orerentskfadaoferfenaformuiarzuofertowymstanowiecymZaねcznikn「2doniniejszego

元toszeniaorazwγdrniaipa「afujep「Qjektum。WyStanOwiacy垂塑Lq垂kn「i.阜niniejszej

umOWγ・

Uwaga!

1.orerta,kt6「aniespeiniwymog6wok「e引onychwogloszeniupodIega od「Zu∞niu.

2.Ofe巾IOd寛乙uCOnenieb?darozpatrywane・

lV。KRY丁ERIAISPOSOBOCENYOFER丁

l,Przyo∞nieofe小月roduwageb「anebed争nastepuja∞kryteria:

a)proponowana∞najednostkowazakupuwzt-100%

Uwaga:Wprzypadku z†○之enia ofertyztakasam争∞n争jednostkow争naten sam SPrZet

Sprzedaj争cywezwieOfe「ent6wdoztoZeniaoferfdedatk°WyCh.
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V.UDZiELANIEWYJASNIENDOTYCZACYCHPRZETARGU
Uprawnionym do bezpoSredniego kontaktowania sie z oferentami」eSt‥-kierownik Dzia山

UtrzymaniaRuchu-MirosfawRogala-teI・663891781.

VI,TRYBOTWARCIAlOCENYOFERT
l○○twa「cieofertnast争piwdniu22wrzeSnia2022「okuogodz.10"15wpokqjunr2031,

=pi?trO,SegmentadmjnistracjiSzpitala.

2.KomIS」a W CZ?SC一」aWne」POSiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia oferf,OgtaSZa

p「awidtowo§60g一〇szeniaprzeta「gu,i一〇S6。fertorazoglasza oferentom,ktorezofertsa

Wa之neiubnie,

3.0twarcieofertprzep「OWadzakomiS」aPrZeta「gOWa・

4.Do chw掴「ozpoczecla PrZetargu Organizato「p「zeta「gu mO之e odstapi6　0d jego

PrZeP「OWadzeniabezpodaniaprzyczyn.

5.0rganizato「zastrzegaSObiep「awoswobodnegowyboruoferfyzgodniezkryte「iamioceny.

6○○「ganizator p「zetargu obow-aZany」eSt do traktowania na r6wnych p「awach wszystkie

podmiotyi p「owadzenia postepowania w spos6b gwa「antujacy zachowanie uczciwej

konkurenqI.

Vil.TERMiNZWIAZANiAOFERTA
Ok「eszwl争Zaniaoferfawynosi30dnioddniaotwa「Ciaofe巾.

Vi‖。ROZS丁RZYGNIECIEPRZETARGU

l"PrzetarguwaZas-eZanierozst「Zygniety,」eZeli:

a)niewp†ynetaZadnaoferta,

b)komisjaod「zuc胎wszystkieofertylubniewyb「afa之adnejoferty

2・〇・ganizat。「PrZetargTq。PuSZCZajeg。「OZStrZygniecie言e釧WPlymietylkojedna ofena

spe掴a」争CaWymagan-aOk「e§lonewszczeg6towychwa「unkachprzetargu"

3.Pozakofrozeniup「zeta「guo「ganizatorprzeta「guniezwloczniepowiadomiofe「ent6wowyborze

najko「zystnieJSZejofe巾yaog十〇szenieowynikachprzetarguzamieScina stronieinternetowe」

BIPSzpitaIa・

Zatwie「dzam

lnteg「ainacz?SCiaOgtoszeniajest:

1.Zal争czniknrl-Wykazwyposa之eniaaparatuRTGdoangiog「afiicyfrowej・

2,Za†争czniknr2-Fo「muIarzoferty

3.Za†acznikn「3-Wz6rumowykupna-SP「ZedaZy.



Zalacznikn「ldoOg富oszenia〃

WYKAZ WYPOSAZENIA

APARATu R丁GDOANGtOKARDIOGRAF!!CYFROWEJ.

N「inwentarzowy:T-8/1/07/002

P「°ducent:Siemens

Model:ArtisZeeFlo「

NS:135761

Rokp「odukQji:2009

Zestawienieaparatury-WyPOSa之enia.

1,StatywzramieniemCA面szeefl○○「・

2.St6†paQjentaArtiszeefl00r.

3.Zawieszeniesufitowedlamonito「6wDCS4m.

4,Monitorobrazowyang一〇grafu19’’・

5,Gene「atorw.cz.A面SZeefl○○r,

6.LampaRTG(BRAKLAMPY)"
7,Rentgenowskito「obrazowaniaDetektor30x40.

8.Systemcyf「。WyP。StP。r。C:SSingowyArtiszeefl○○r.

9.StaQjabadahhemodynam~CZnyChAxiomSensieXPHemoLife.

10,Monito「ystaQjihemodynamicznejEizoMX190-FL.

11.DrukarkaHPCLJ4014N.

12.ZasilaczUPSSensisUPS.

13.Sta垂POStP「OCeSS-ngOWadorekonst「ukdi3D,mOnito「Syng01nSpace3D.

14.StaQjadiagnostyczn○○arChiwizacymaACOM.PC6・XFujitsuCeisiusM460.

15.MonitorstaQjiFujitsuP-19W・

16.ZasilaczawarylnyUPSEaton9355-40-N-12-4x9Ah.

17.看nte「komMavic.

騒



Za富皐czniknr2doOgloszenia.

FORMULARZ OFER丁Y

pisemnyp「zetargpubiicznynasp「zedaZaparatuRTGdoangiografiicyf「owej

千〇1m-eInaZWjsk○○SObyfizyczneJ

l)nriseriadowoduosobistego,

2)PESE」,

3)adresdodoreczaniako「esponden勘

4)danekontaktowe(teiefon,e-maiI).

2.★Nazwafirmy:

1)adressiedzibyfirmy,

2)nrwpisudoKRS,

3)NiP,

4)danekontaktowe(telefon,e-ma=),

5)**daneosobylubos6buprawnionychdo「ep「ezenta坤o「azpodstawap「awna

「eprezentowaniaOfe「enta(WPisdo「ejestrulubpetnomocnictw○○Zalaczy6d0Oferty):

(imieinazwisko,OSObyupowa之nionejnapodstawie

(imieinazwisk°,OSObyupowa之nionejnap°dstawie

p「zystepuJaCdoudzia十uwp-SemnymP「ZetarguPub-icznymnasp「Zeda之aparatuR丁Gdo

ang一〇g「afiicyf「OWqOs両adcza,Ze二

1.ZapoznatemS-eZt「e§cia「eguIaminup-SemnegOPrZetarguPubliczneg○○「aZZataCZnikam主

awszczeg6ino§cizewzoremumOWy-niewnoszeZadnychzastrzeZe百・

2.Zapozna-emsiezestanemp「aWnymitechnicznymp「Zedmiotupisemnegop「Zetargu

pub-icznegoiniewnosz?ZaStrZe之eh.

3.Wp「zypadkuwyg「aniap-Semneg。P「ZetarguPubIicznego,ZObowiazu」eSi?dopodpisania

umowypowyb。rZeP「ZeZkom-S」?P「ZetargOW争najko「zystniejszejofe巾yjednakniepozniej

niZwcl争gu7d申ZgOdniezewzo「emstanOW-争CymZa†争czniknr5doregulaminu.

4,Ewentua-nyzw「otwadiumnale之ydokona6narachunekbankowynr:

5.Za†aczampodpisanydow6dwniesieniawadium

6.JaniZejpodpisany(a)p「zystepuj争cd。udzialuvyprzetargu,kt6ryzosta†og†oszonyp「ZeZ

D01no的skiSzpita-SpeQja-istycznylm.T.Marc-niakanasp「Zeda之apa「atuR丁Gdo

angiokardiografiicyfrowy-Ofe「ujecenezakupu:

b「u慣○:

S†ownie:

up「awnionychdojego「ep「eZentOWania

*niepot「zebnesk「e§li6

**uzupe†ni6je之e-iOferentreprezentOWany」eStPrZeZPe十nomocnika

lmie,naZWiskoipodpisuczestnikalub

膨y貫e敗亡⑮軒
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Zatacznikn「3doOgtoszenia

kupna-SPrZedaZyaPa「atuR丁Gdoang一〇grafiicyfrowe」

2022「.pomiedzy:

m.丁.Marciniaka-Cent「umMedycynyRatunkoweJ∴　○○0

D0lno的skimSzpitalemSpecjalistyc乙nymIm.上IVla「Cl胴Irid_uC"`'u…’““〉‾∴J`-’‥ノ‾二‾

zsiedzibaweWr〇°aw時u上GenAugustaEm一一aFieldorfe2,54-049Wroctaw,WP-Sanymd°

Kra」OWegORejestruSadowegoPOdnumerem:KRSOOOOO40364,NIP8992228560・

REGONOO6320384,「eP「eZentOWanymPrZeZ:

Zawa直awdniu

zwanymdalejSp「Zedajacym,

a

DaneKupu」aCegO-1ml?

Adressiedzibyfirmylubad「es

「ep「ezentowanymP「ZeZ:

1ubnazwa

zwanymdalejKupulaCym.

sprzeda」争CySPrZedaje,aKupu」aCynabywaaParatRTGdoang一〇grafllCyf「OWeJOnumerZre

inwentarZro凧rymT-8/1/07/002SN135761w「azZWyPOSa之en-em,kt6regoWykazstanOW一

za†aczniknrldoniniejszejUmowy

sprzedal争CyO細odcza,ZeaPa「atRTGdoang一〇grafircyfrowe」bed争cyprZedmlOtemumOWy

stanowIJegOWtaSnO§61JeStW01ny。dwadprawnyCho「azPraWOS6btrzecICh】ZenletOCZySle

zadnepost?POWan-e南regoPrZedmiotemjesttenaPa「at,之eniestanOWionr6wnie之przedm漢Otu

ZabezpleCZenla.

§2

§3

1.St「ony uSta岬y WartO;6p「Zedmiotu umOWy W
drodze p-SemnegO PrZeta「gu na kwote

2.KupujacyZaPtaClkwote,Okt6「eJmOWaWuSt・1wdniuodbio「uaparatuPOWyStaWieniu

fakturyna「aChunekSprzedaj争cegOnrkonta.PKOBPS"A"lOAV「。CねW65102052260000

3#瑞詰黙諾蒜。擢a謂rZeZKupu」aCegOCenynabyc-a,W

sprzedaJaCyPrZenOS-narZeCZKupujacegOW-asno§6apa「atuR丁GdoangiografiicyfroweJ

ok「e的negoWnln-e」SZeJumOWleZakwoteokre約naW§3niniejszg巾mOWy.

Kupuj争cyOtwadcza,,ZgrnanymujeststanteChnicznyaPa「atuRTGdoangiografiicyfrowej

okrestonegOW§1nln-elSZe」umOWylO§wiadczapOnadto)izztegOtytuluniebedziewnosl†

roszczehdoSprzedaJaCegOSprzedaJaCyZObowiazu」eS-e,之eWraZZWyda=一emPrZedmiotu

umowyprzeka之eKupuJaCemuniezbednedokumentyZW-争ZaneZaParatem.

st「onyusta-try+eWSZe-klegOrOdzaJukosztyt「anSakQ画nikaJ争CeZ「ealiza卵nie」SZejumOWy臆.臆__」_..._;(」_:へ÷′宣　Kllnlii会食食nn

o「azewentualnekosztyOPfatyskarbbwejobciaZaKupu」aCeg○○

理彊購㊥貰

了「-汗′五・



INFORMACJA O PRZEllNARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodniezart.13i140g6-negoRozp叩dzeniaPa「lamentuEuro画5kiegoiRady(UE)2016/679

zdnia27kwietnia2016r.wsprawleOChronyos6bfizycznychwzwiazkuzprzetwarzaniem

danychosobovychiwsp「awieswobodnegoprzeptywutakichdanychorazuchyleniadyrektywy

95/46/WE(Dz,U.UELiZ2016r"nrl19′Str"1zp6Zn・Zm")′ZWanymd坤RODO′informuj引Z:

1.Administratoremdanychjest:Do-noS唱skiSzpitalSpedalistycznyim.T"Marciniaka-Cent「um

MedyeynyRatunkoweJ/ZSiedzibaweWrocfawiuul“Gen・AugustaEmilaFieldorfe2′54-049

wroctaw,ZAdministratoremSkontaktowaCsic2mOZnapiszacpodww・ad「eslubp「zesytajac

wiadomoSねma冊aadrespocztye-ekt「onicznej:Sekretariat@szpitalmarciniak"W「OClaw.pl.

2,AdministratorwyznaCZy=nspektoraOch「onyDanych′Zkt6rymmoZnasiekontaktowaCwe

wszystkichsprawachdotyczacychprzetwarzaniadanychosobowychorazkorzystaniazpraw

zwiazanychzprzetwarzaniemdanychosobowych′ZaPOSrednictwempocztyelek亡ronicznejna

adres poczty e-ektronicznej:iod@szpita一一marCiniak・WrOC-aw“p=ubiistownie na adres

3,Pana/Panidaneosobowebedap「zetwa「zanewwiczniewcelusprzedaZyizawarciaumovvy

sprzedaZydotyczapej zaofe「owanego przeZSprzedajacego aParatu RTG do angiografii

Cyfrowej・

4.Pana/Panidaneosoboweprzetwarzanebc2da:

a)zgodniezart.6ust"川t.cRODO′

b)zgodniezart.6ust"11it"bRODO-「aPOdstawiezawa鴫umovykupnaapa「atuRTG

angiokard了ografucyfrowegoWCelujgpraWidtowejrea"zaqj埴6rejstrOn両eStOSOba′

kt6「ejdanedotyczaJubpodjeciadziatahnaZadanieosoby′kt6rejdanedotycza(np"

wceIachkontaktovych,um6wieniasienaobejrzenieprzedmiotusprzeda之y)′

c)zgodniezart-6ust.1-it"fROD〇二och「onyprawnieuzasadnionychinteres6vy

Administrato「a句.niezbednymdovykonan-aZadahAdministrato「azWi皐zanYChzrea看izaqa

zawarfejumoWYOraZdochodzeniaiob「onypowstatyChewentualnychroszcze百wzwiezku

zzawaita umOWa,WCe-acharchiwizacvinych(np"dowodowych-Zabezpieczenia

informadinawyPadekprawnejpotrzebyvvykazaniafakt6w)′StatyStyCZnyChczywce!ach

kontaktowych,

5.WramachprowadzenjaproceSuSPrZedaZybedziemyprzetWarZa吊aneosoboweniezbedne

doprocesuwyborunajko「zystniejszejofertyizawa「CiaumovySP「ZedadyaparatuRTGdo

angioga「afiieyfrowej′OS6bfizycznych-nabywc6wzainteresowanyChkupnem(W「aZZdanymi

os6bprawnychzainteresowanyChnabyciemaparatuRTGdoangiogra価Cyfrowej′jaknp"

p「owadzacychjednoosobowadziafalnoscgospodarcza′atak2eos6bichreprezentujacychczy

unichzatrudnionYCh),Bedatotakiedanejak‥daneidentyfikacYine(imi与inazwisko′PESEL′

nazwafirmy,NIPiREGON,StanOWisko/funkcja)′danead「esowe(miejscezamieszkania′ad「es

dokorespondenql,miejsceP「OWadzeniadziafainoScigospOdarcz車nazWa uiicy′naZWa

miejscowOSci,nrdomu/mieszkania′kodpocztovyipoczta)′danekontaktowe:numer

telefonu,adrese-mai一′atak之edanedotyczacepfathoSc両azwabanku′numerraChunku

bankowego.DanepozySka-iSmybezpoS「ednioodPana/Pan同bteZpoSrednioPana/Panし

pracodawcy/mocodawcy′je釦Pan/PaniwγSt制jewimieniuosobyprawn可

6○○dbiorcamiPana/Panidanychosobovychmogaby毎odmioty/OrganyPubliczneuprawnione

zmocyprawa(np"UrzadOch「onyDanychOsobovych′NajvyZszaIzbaKontroftyK「ajowa

Administ「a句aSkarbowa)′atak之enast弓pujacekategoriepodmiot6w:

a)bankLfirmyubezpieczeniowe′師yaudytow。konsultingowe-POdmfoty′ktdym

przekazaniedanychosobovychjestniezbedned-area"za句iok「eSlonej(ZynnOSci(np"

realizadaplatnoSciczyzawa時jpolisyubezpieczenia)′

b)師ySwiadczaceus山g口T,uSfugipocztowe′WtymadministratorzyPOCZtyelektronicznej

czysystem6winformatycznyCh′

野y購敗亡㊥革
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c)firn]y.iosobydo「adcze′kance-ariep「aw=e′師ywindykacvine。nnepodmiety,kt6re

wlmleniu Administratora moga PrZetwarZaC Pana/Panidane osobowe na podstawie

zawartychum6wpowierzeniazgodniezcelemichprzetwarzania′

Wszystkiete podmioty moga mie6stycznoSCz Pana/Panidanymiosobovymitylko na

podstawiep「zepis6wprawaiubteZnamocyzawartyChod「ebnychureguiowannp"namOCy

zawartych um6w powierzenia Pana/Panidanych osobowych′W kt6rych tote podmioty

zobowiazane sa m"in〃do starannego zabezp-eCZania powierzonych danych osobowych′

zachowaniaichwpoufnoSc。nieudostepnianiaosobomnieupowaZnionym"

7,Pana/Panidaneosoboweprzetwarzane′WtymP「ZeChowywane′bedaprzezczasrealizaqji

postepowania寄-PrZeZOk「esniezbednydorealiza画okre鉛nychwpkt"5ceI6w′domomentu

wygasnleCiaobow串zkuprzechowywaniadanychwynikajaychzprzepISOWPraWaOkreSIonych

●　　　′

w pkt-4-it・a nInlqSZeJinformaqI′a takZe po zako丘czeniu postepowania w celach

d。Chodzenia ewentualnie powstalych roszczeh w zwiezku z rea=zaqa zawa喝umovy

sp「zedaZy,Wykonaniaobowiazk6wvynikajapychzprzepis6wp「awa′WtymWSZCZeg6lnoSci

POdatkowychirachunkowych"

8,PosiadaPan/Paniprawodo:

a)Zadaniaodadministratoradostepudoswoichdanychosobowych′ichsprostowania′

usunIeC-alubograniczeniaprzetwarzaniadanych′

b)wniesieniasprzeciwuwobecp「zetwarzaniadanych′

c)przenoszeniadanychosobowychoileprzetw胴niedanychodbywasiewspos6b

zautomatyzowanylubuzyskaniaichkopii"

9.MaPan/Panip「awowniesieniaska「g両aprzetwaTZaniedanychp「ZeZAdminist「ato「ado

organunadzo「czegoti.PrezesaUrzeduOchronyDanychOsobovych′WSZCZeg6inoScigdy

uznapan/Pan巾P「Zetwa「ZaniedanychosobowychnaruszaprzepisYPraWa′WSZCZeg6InoSci

10,Pana/Panidaneosoboweniebedapod-ega十yzautomatyzowanemuPOdejmowaniudec畑=

niebedaprofilowane"

11,Pana/Panidaneosobowenieb如przekazywanedopahstwatrzeciego・

間隔
正当r謹敗も㊥甘
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