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REGUHIMIN
PISEMNEGO PRZ印ARGU NA SPRZEDAZ

APARATU R丁G DO ANGIOGRAFⅡCYFROW日Z WYPOSAZENIEM

囲

Niniejszy reguIamin okreSla zasady pisemnego przetargu(ZWanegO da噂Przetargiem)

organizowanego p「zez DoInoS唱skie SzpitalSpedaIistycznyim職T"Marciniaka-Centrum

MedyeynyRatunkowejweWrocねwiu(ZWanymda!ejSprzedajacym)nasprzedaZAparatu

RTG do angiokardiogra面cyfrowγZ vyPOSaZeniem,rok produk画　2009o numerze

inwentarzovymT-8/1/07/002SN135761・

§2

PJZetarg ZOStanje wszcz利POPrZeZ OPublikowanie ogJoszenja o przetargu na strOnie

intemetowej Sprz朗ajacego pod adresem‥　W`M侶SZP"ral-marCiniaka.wrociaw"Pl/bip/

Zaktadka/ZaPytaniaofertowe/OgtOSZenia.

§3

1,ZestawienieaparaturyiwyposaZenia-Za†acznikn「l“

2,Sprzedajaeynieodpowiadazawadyukryteapa「atu・

i4

cenawWOJawczawynos口5"000,00ztotychb皿O(StoWnie:P車tnaScietysieeyz川O/100)i

jesttokwotaminimalnasprzedaZy"

§与

1○○fertyna-eZyskfadaC naFormularzuofertowym wterminieokre§IonymwOg†oszeniu

d「oga eiektroniczn争na adres e-ma帖　Sekretariat@szpit虹ma「ciniak"WrOCiaw〃Pl"

zdopiskiemwtytulewiadomo§ci‥

OFERTANAZAKUPAPARATURTGDOANGlOGRAFltCYFROWEJ,,"

2.Sp「zedajacy d。PuSZCZa mO之一iwo§6zto之enia oferty「6wnie之W formie papierowej

wzaklejonejkope「ciewsek「etariacieDolnoSlaskiegoSzp圃aSpe珂istycznegoim〃T・

Marciniaka-Cen皿mMedycynyRatunkowqweWrocねwiu,WPOkqju1900′Ipi吋O′

zdopiskiem:,,Ofe鴫nazakupaparatuR丁Gdoangiogra冊cyfrowej1

3.Ka之dyzoferent6wmoZezIoZyCtylkojednaofe鴫・

4.Do rozstrzγgniecia przetargu WyStarCZyZtoZeniejednej ofertyspetniajapj wszystkie

vymaganiawynikajacezninIeJSZegOreguIaminu.

与○○waZnoScjofe巾decydujedataigodzinawpty¥仙OfchdoSprzedajacego′aniedatajej

vysねniaprzesytlqpocztowalubku「iersk毎"

6,Of rt鴫WinnazawieraC:

a)formu-a「zofertysporzadzonyzgodniezewzoremStanOW串cymZa庫zniknr2do

regu-am-nuPiSemnegOPrZetarguPub=cznego′

園雪隠



b)dow6dwniesieniawadium"

i6

1.OfertawrazzzatacznikamうmuszabyCpodpisaneprzezupowaZnionegoprzedstawiciela

Oferenta,

2.Warunkiemp「zystapieniadop「zetargujestwniesieniewadiumwwysokoScil"000′00z†

(SIownie:jedentysiaczl)・

3.Wadiumnale之ywpねcichakontonr PKOBPS"A〃IO/WrocねW65102052260OOO

640205773801zadnota(沌,,WadiumaparatR丁GANGIO’’・

4,Wadiumwinnoznaie圭CsienakoncieSprzed〔萌CegOnajp6Zniejdodnia22.09“2022r"do

godz"900"

5,Wadiumwniesioneprzeznabywcezostanieza=czonenapoczetcenynabycia.

6.Wadium wniesione przez Ofdrent6w,kt6rych oferty nie zostatyvybraneiub zostaly

odrzuconezostaniezwr6conewte「minie7dnioddniazakohczeniaprzeta「gu・

7.WadiumniepodIegazw「otowiwp「zypadkugdyoferent′kt6　wγgratPrZetarguChy冊sie

odzawarciaumovysprzedaZybad圭odwpfatycatoScicenynabyciapozawarciuumowy"

§7

1○○ferentniemoZewycofa6z-o之onejofertypouplywieteminuskfadaniaiotwarcjaofert.

2,ZtoZeniejednejwaZnejofertyvIγStarCZydoprzeprowadzeniaproceduryprzeta「goweji

vyborunajkorzystniejszejoferty・

i8

1,Doprzeprowadzeniap「zetarguzOStaniepowofanaKom時jaP「zeta「gowaWSkfadzietrzech

2,Kom時jaPrzetargowap「ZeP「OWadzapost印owanieprzeta「goweWSZCZeg6lnoSci‥

a)sprawdzawaZnoSCofe巾

b)dokonujeocenyofertiproponujewyb6rnajkorzystniejszej′WaZnejofertyznajwyZsza

c)wrazieusta-enia′Zeki-kuoferent6wzaoferowatotesamacene′mOZekontynuowaC

przetargzgodniez§11ust.2血st・3Regula面nu.

i9

1,Otwarcieofchnast早piwDzialeUtrzymaniaRuchu′WPOkqju2031′IIpietrowsiedzibie

Sprzedajapego"

2,Ocenaofe而Odbywasiebezudzia山oferent6wistanowiczescniejawna"

ilO

l,OfertaztoZonawprzeta「gujestodrzuconajeze=:

a)zostanieztoZona powyznaCZOnymterminie′Wniew十a;civym miejsculubprzez

ofe「enta,kt(tryniewni6stwadium,

圏悶



b)nie zawiera danychi dokument6w okrefbnych we wzo「ze ofertylub jest

niekompletna,nieczytelnalubbudziinnew弓tp!iwoSci′ZaSztoZeniewyjaSniehmogtoby

p「owadziCdouznaniaJe]ZanOWaOfe巾e"

2,Komi?japrzeta「gOWaZaWiadamianiezwtocznieoferentaoodrzuceniuoferty"

3,Ofertazto之OnaPOterminiepodlegazwrotowibezjejotwierania.

ill

l,Komi?japrzetargOWauZnaZanajkorzystniejszaoferfeznajwyzszaCena〃

2,Wraziestwie「dzenia,之econajmniejdw6chofe「ent6wzaproponowatonajwyzszaceneW

tejsamejwγSOkoSciSprzedajacymoZeprzeprowadzi6drugietappolegaJapynaWeZWaniu

oferent6w,kt6rzyztoZy‖ofertyznajwyZszacenadoztoZeniaofe巾dodatkowγCh"

3.Wpovyzszymp「ZyPadku′takichoferent6winformujesieote「minieimiejscuztoZenia

Ofertdodatkovych.

4.Zawarcieumovysprzeda之ynastapizoferentem,kt6ryzaoferowa川ajwγZszapene.

i12

1.Zawarcie umovy SPrZedaZy nastapi po wyborze przez ko面斬　PrZeta「gOWa

najkorzyst噂SZejoferty′jednakniep6ZniejniZwc串gu7dn主

2,Nabywcajestzobowiazanyzapte需(enenabyciawterminienie肌Zszym ni之7dniod

dniazawarciaumowysPrZedaZy"

3.WydanieprzedmiotusprzedaZynabywey=aStaPinapodstawieprotoko山Zdawczo-

odbio「czego,ZgOdniezewzoremOkre鉛nymwzatacznikunr3doregulaminupisemnego

przeta「gupub-icznego′POZaWa「Ciuumovy,kt6rejwz6rok「eSfa麹堕ik皿上do

regu-aminu pisemnego prZetargu Pub-iczneg0OraZ PO WPfaceniu przez nabywce

Oferowanejcenynabycia"

i13

1,Ni噂SZyregu-amin moZezostaCzmienionywkaZdym czasje.Wtakim przypadku

sprzedajapypoWiadomiotymfakdenastronieinte「netoWejoraznatablicyogtoszehw

siedzibie Sprzedajapego,a tak2e oferent6w-W miare moZliwoScip-Semnielub

telefonicznie山bpop「zezwiadomoste-ma="

2,SprzedajapyzastrZegaSObieprawozamknieciaprzetargubezwybraniakt6rejkoIwiekz

Ofe巾,bezpodaniaprzyczyny.

3,WraziezmianyreguIaminubad之uniewaZnieniaprzetargu′Oferentomnieprzysfug朋

roszczenia wobec Sprzedajacego z tegO tytutu Za Wyjatkiem roszczenia o zw「ot

wptaconegoprzezoferentawadjum"

i14

1,Zprzebiegup「acKom吟jiPrzeta「gowejsporzadzasieprotok6t.

2,TreSC protoko山　ZaWie「a wszyStkieinfo「ma句e dotycz印e przebiegu przetargu′

wszczeg6Ino5c口nformacjeoiloSciztoZonychofe巾Wγborzenajkorzystniejszejofe巾y,

圏



zamkniecluPrZetargubezwyborukt6「ejkoIwiekzofert′Odwofa面uIubuniewaZnieniu

PrZetargu"

i1与

Aparat R丁G do angiografiicyfrowej bedapy przedmiotem p「zeta「gu mOZna obejrzeC

w siedzibie Sp「zedajacego pO uPrZednim skontaktowaniu sie z kierownikiem Dziatu

UtrzymaniaRuchup"Mi「osfawemRoga庫telefon663-891-781・

i16

wsprawachnieuregu-owanychwn-nIeJSZymreguIaminiestosujesieodpowiednioprzepisy

p「awapo-skiego,WtymWSZCZeg6inoSciprzepisykodeksycyw冊ego.

§17

Zatacznikistanow串ceinteg「alnacz挙6Regulaminu:

1・WykazvyposaZeniaapa「atu.

2.Formularzoferty,

3,Protok6†zdawczo-Odbio「czy・

4,ProjektumowySPrZedaZyprzedmiotuprzetargu+Klauzulainformacyjnadotyczaca

przetwarzaniadanychosobowych.

Wrocねw2022,09.12

図星
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Zatapzniknrl

DoRegu-am血PiSemnegOPrZetarguPubiicznego

nasprzedaZaparatuRTGdoangiografiicyfrowej

WYt船Z WYPOSAZENIA

APARATU R丁GDOANGIOKARDIOGRAFI工avFROWEJ“

N「inwentarzowy:T-8/1/07/OO2

Producent:Siemens

Model:A面sZeeFior

NS:135761

Rokproduk中二2009

Zestawienieaparatury-WyPOSa之enia

l.StatywzramieniemCA直iszeefI0O「・

2.St6†paqentaArfiszeefi○○r.

3.Zawieszeniesufitowedlamonito「6wDCS4m.

4.Monito「obrazowyang一〇g「afu19’’・

5,Generatorw.CZ,A雨szeefl○○r.

6.LampaRTG(BRAKしAMPY).

7.Rentgenowskito「ob「azowaniaDetektor30x40.

8"Systemcyf「owypostpOrOC:SSingowyArfezeefloo「・

9.Sta垂badahhemodynam-CZnyChAxiomSensieXPHemoLife・

10,MonitorystaQjihemodynamicznejEizoMX190-FL"

11,D「ukarkaHPCLJ4014N・

12,ZasilaczUPSSensisUPS.

13,Sta垂POStPrOCeSS-ngOWado「ekonst「ukQji3D,mOnitorSyngolnSpace3D・

14,Sta申diagnostycZ=O-a「ChiwizacymaAC○M・PC6・XFujitsuCelsiusM460・

15.Monitorsta部FujitsuP-19W・

16.ZasiIaczawarylnyUPSEaton9355-40-N-12-4x9Ah.

17,lnte「komMavic.

串7洋三二的讐

∴士



ZaねCZnikn「2

DoRegulam血PisemnegOPrZetarguPublicznegO

nasprzedaZaparatuRTGdoangiogra帥ayfrowej

FORMUUIRZ OFERT‾Y

pisemnyprzetargPu輔cznynasprzedaZaparatuRTGdoangiogra面C¥rfrowej

l,*ImielnaZWiskoosobyfizyczne]

1)nriseriadowoduosobistego′

2)PESEL,

3)adresdodo「eczaniakoresponden勘

4)danekontaktowe(telefon,e-ma時

2,*Nazwafirmy:

1)adressiedzibyfirmy′

2)nrwpisudoKRS,

3)N工P,

4)danekontaktowe(telefon,e-ma時

5)**daneosobylubos6buprawnionychdorep「ezentaCjiorazpodstawaprawna

「eprezentowaniaOferenta(WPisdor時trulubpefromocnictwo-Za脚Cdo

Ofe直Y):

(lmie川aZW'SkoosobyupewaZnlon?jna

(imiciinaZWisk°OSObyupowaZnlOne]naPOCISl扇Wie甲…i"∪|…しし'’aノ

przystepujacdoudziafuwp-SemnymPrZetarguP皿CZnymnaSPrZedaZaparatuRTG

angiokardiog「a面CyfrowyoSwiadcza′Ze:

1.ZapoznalemsieztreScieregu-am-nuPisemnegOPrZetarguP囲CZnegOOraZZatapZniife面′

awszczeg6-noSdzeWZOremumOWyiniewnOSZeZadnychzast「zeZe乱

2.Zapozna†emsiezestanemPraWnymitechnicznymPrZedmiotup-SemnegOPrZetargu

publicznegoiniewnoszeZaSt「ZeZefr

3,Wprzypadkuwygra両apISemnegOPrZetarguPu胡cznego′ZObowiazuj壇dopodpisania

umowypovybo「zeprzeZkomi朝P「ZetargOWanajkorzystniejsz卵ferty′jednaknie

poznlqni之wciagu7dn南OdniezewzOremStanOWiapymZafaczniknr5doregulaminu"

4.Ewentualnyzw「otwadiumna獲e之ydokonacharachunekbankowynr:

P「Zelewu)"

6,Jan開POdpisany(a)przystepujacdoudzialu車semny「PnetarguPublicznym′勘

zosta母OSZOnyPrZeZDo-no時kiSzpita-Speda"styczny-m"丁"MarciniakanasprzedaZ
.　_細_.」臆_」ふし_」こ《__へ寄こへん(、▲^,_〔fo「‖缶宣子午n(コアj∃kl」Du:

5.ZataczamPOdpisanydow6dwniesienia

aparatuRTGdoangiokardiog「afiicyfrowy-Ofe「ujeceneZakupu:

StOWnie:

Imie′naZWisk。ipodpis=CZeSm旺e

恥ずre潰Or

巧高言　へ



Zatapzniknr3

DoReguIaminup-SemnegOPrZetargUPublicznego

nasprzedaZaparatuRTGdoanglOg「afii

PRO丁OKOしZDAWCZO-ODBIORCZY

sporzadzonyposprzedaZyaparatuRTGdoangiogra面cyfrowej

spRZEDAJACY:Do-noSほskiSzpita-S画a"stycznyim"T"Ma「ciniaka-CentrumMedycyny

RatunkoweJWeWrocねwiu

KUPUJACY:

p「zekazanieaparatuRTGdoangiog「afiicyfrowejnastaPitowdniu……………"…………………・"

napodstaw了eumoWykupna-SPrZedaZyzdnia."…"……………‥〇・〇……・"2022r"

SPRZEDAJACY
KUPUJACY

恥/二でe

7冨(告,‾

k　〇・



Za佃cznikn「4

DoRegulaminupisemnegoprzetarguPu帥CZnegO

nasp「zedaZaparatuRTGdoangiografiic¥frowej

UMOWA
kupna-SP「ZedaZyaparatuRTGdoangiogra面cyf「owej

.2022「.pomiedzy:

DolnoSLaskimSzpita-emSpecja-istycznymim・T・Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkow句

zsiedzibaweWrocfawiuIul"Gen"AugustaEmiiaFieidorfe2′54-049Wrocfaw′WPisanym

doKrajowegoRejest「uSadowegopodnume「em:KRSOOOOO40364′NIP899-22-28-

560,REGONOO6320384,「ePreZentOWanymPrZeZ:

Zawartawdniu

ZWanymdalejSprzedajacym,

a

DaneKupu均c鈎O-Imui一naZWiskelubnezwaf'rmy

Adressiedzibγflrmγlubad「eszamieszkaniaKupu掘cegO

「ep「ezentowanymP「ZeZ:

ZWanymdalejKupuJ印ym"

囲

sprzedajacysp「zedaje,aKupujapynabywaaparatRTGdoapografiicyfrowej onumerZ宇

inwentarzowymT-8/1/07/002SN135761wrazzwyPOSaZenlem′kt6regowykazstanowI

za†acznikn「ldoniniejszejUmowy"

§2

sprzedajapyoSwiadcza′ZeaparatRTGdoangioka「diogra面Cyfrowejbedayprzedmiotem

umovystanowijegOWytaCZnaWねSnOst′jeStWO-nyodwadprawnyCho「azpraWOS6b

trzecich,之enietoczysi与Zadnepostepowanie,kt6regoprzedmiotemjesttenaParat′Zenie

stanowionr6wnie之przedmiotuzabezpleCZenia.

i3

1,St「onyusta岬ywarto託przedmiotuumowyWd「odzepisemnegoPrZetarguPubiicznegona

kwotebru壮O"…・〇・〇………………"SJownie:

2,KupujaeyzaPtaCikwotQ,Okt6「ejmowaWuSt・1wdniuodbioruaparatuPOvyStaWieniu

fakturynarachunekSprzedajacegonrkonta:PKOBPS〃A。IO/W「ocIaw651020

与まま60000640ま0577雷801!

3,WydanieaparatunaStaP両ezwtoczniepozapfaceniuprzezKupu]apegOCenynabycia′W_nn　」_nn

野理隷守㊥r

田圃

dzie百roboczywsiedzibieSprzedajacegoWgOdz.800-1300



sprzedajacyp「z専n9rZeCZKupujapegowtanOSCapa「atuRTGdoangiog「a面河OVvej

okrefbnegown-n-e]SZqumOWiezakwoteokref厄maw§3niniejszejumovy.

KupujapyoSwiadcza,Zefn叩mujeststanteChnicznyaparatuRTGdoangiografiicyfrowej

okre鉛negowiln噂SZeJumOWγio$wiadczaponadto′iZztegotytu両ebc2dziewnosit

「oszczehdoSp「zedajacegO・SprzedajacyZObow串zujesie′之ew「aZZWydaniemprzedmlotu

umowyprzekaZeKupujacemuniezb如nedokumentyzwiazanezaparatem・

i6

st「onyusta冊y,之ewsze-kiegorodzajukosztyt「ansakcjiwynikajapzrealiza句ininiejszej

umovyorazewentua-nekosztyoptatyska「bowejobc唾Kupujacego"

wsprawach nieuregu~owanych niniejsza umOWa majazastOSOWanieprzePisykodeksu

CyW冊ego"

i8

umowazostafasporzadzonawdw6chjednobrzmiacychegzempIarzach′POjednymdla

kaZdejzestron"

SPRZEDAJACY

星図

士r

KUPUJACY

秒Ⅴ亘理黒点〇月

γ′“　r
i

ノ



Z∈喧CZniknrldoUmovyKupna-SprzedaZy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodniezart.13i140g6inegoRozporzadzeniaParlamentuEurop。skiegoiRady(UE)

2016/679zdnia27kwietnia2016r"WSP「aWieochronyos6bfizycznychwzwiazkuz

przetwa「zaniemdanychosobovychiwsprawieswobodnegoprzeptywutakichdanychoraz

uchyIeniady「ektyvvy95/46/WE(Dz.U・UEL"Z2016r"n「l19′Str"1zp6Zn・Zm.)′ZWanym

dalejRODO,jnformuje,iZ:

1,Administratoremdanychjest:Do-noSleskiSzpitalSpe句aiistycznyim.T"Marciniaka-

centrum Medycyny Ratunkowej′ZSiedziba weW「ocfawiu ul"Gen・Augusta Emila

Fieldo而2,54-049Wrocfaw・ZAdministrato「emskontaktowaCsiemoZnep-SZaCPOd

ww.adreslub przesytajac wiadomoS6e-mail na adres poczty eiektronicznej:

sekretariat@szpitai-ma「Ciniak"W「OCiaw"Pl"

2,Administ「atorwyznaCZy=nspekto「aOchronyDanych′Zkt6rymmoZnasiekontaktowaC

wewszystkichsp「awachdotyczapychp「zetwarzaniadanychosobovychorazkorzystania

zprawzw垂zanychzp「zetwarzaniemdanychosobowych′ZaPOSrednictwempOCZty

e!ekt「onicznej na adres poczty e-ekt「onicznej:iod@szpitalma「Ciniak“wroclaw"P=ub

=stownienaad「esAdminist「atora.

3。Pana/Panidaneosobowebedaprzetwa「zaneWytaCZniewcelusprzedaZyizawa「cia

umowysprzeda之ydotyczacejzaOferowanegoPrZeZSprzedajapegOaParatuRTGdo

angiografiicyf「owej"

4.Pana/Panidaneosoboweprzetwa「Zanebeda:

a)zgodniezart.6ust"1=t・CRODO′

b)zgod=iezart.6ust.1-it"bRODO-naPOdstawiezawa鴫umoWykupnaapa「atu

RTGangiokardiografucyfrowegowce-ujejprawidtowejrealiza句′kt6「ejst「onajest

osoba′kt6rejdanedotycza,lubpodjeciadziafahnaZadenieosoby′kt6rejdane

dotycz司(np・WCeIach kontaktowych′um6wienia sic2na Obejrzenie przedmiotu

SPrZedaZy),

c)zgodniezart-6ust"1-it"fRODO-OCh「onyprawnieuzasadnionychinteres6w

Administrato「a句.niezbednymdowykonaniazadahAdministratoraZW串zanychz

reaiizacjazawaitejumovyOraZdochodzeniaiobronypowstatyChewentualnych

「oszcze百wzw串zkuzzawarfaumowa,WCelacharchiwizacvinych(np・dowodowych

-Zabezpieczeniainformadina vvyPadekprawnej potrzebywykazania fakt6w)′

statystycznychczywcelachkontaktovych・

5.W ramaCh p「owadzenia procesu SPrZeda之y bedziemy przetwarZaC dane osobowe

niezbednedoprocesuvyborunajkorzystniejszejofe申zawarciaumovySPrZedaZy

apa「atuRTGdoangiog叩面CYfrowej′OS6bfirtycznych-nabywc6wzainteresowanyCh

kuprem(WraZZdanym-OS6bprawnychzainteresowanyChnabycie里Pa「atuRTGdo

anglOgrafiicyfroweLjaknp.prowadz毎cychjednoosobowadziafainoscgospoda「CZa′a

takZeos6bichrep「ezentujacychczyunichzatrudnionych)・B的totakiedanejak:dane

identyfikacyjne(imiejnaZWisko′PESEL′naZWafirmy′NIPiREGON′StanOWisko/fu鴫a)′

daneadresowe(mieJSCeZamieszkania′ad「esdoko「esponden坤′miejsceprOWadzenia

dzialalnoScigospodarcz車nazwau-icy′naZWamiejscowoSci′nrdomu/mieszkania′kod
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