Numer sprawy: ZP-17-116-SP

Katowice, 24.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RZECZOWEGO SKŁADNIK A MAJĄTKU
RUCHOMEGO: TOMOGRAF KOMPUTEROWY

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach (dalej: SPSKM)
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
dalej zwany Sprzedającym
II. Przedmiot przetargu, rodzaj, typ sprzedawanego tomografu, cena wywoławcza.
1) Tomograf komputerowy wielorzędowy z wyposażeniem marki TOSHIBA typ AQUILION 64 TSX-101A/EC
wraz z komponentami (1 szt.), zwany dalej tomografem.
2) Numer fabryczny: ECA 05Y2213,
3) Rok produkcji: 2005,
4) Model aparatu: 64–rzędowy,
5) Moc generatora: 60kW,
6) Moc napięcia anodowego: 120 kV – 500 mA,
7) Cena wywoławcza: 484.000,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące, 00/100).
Szczegółowy opis parametrów tomografu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik .
Sprzedający zaleca aby przed złożeniem oferty obejrzeć sprzedawany tomograf, który znajduje się w
siedzibie Sprzedającego, SPSKM, ul. Francuska 20-24, Katowice, Zakład Radiologii, Pracownia Tomografii
Komputerowej.
Oględzin można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Sekcji Technicznej Ireną
Pasternak, tel. 32/259-16-89.

IV. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać.
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z podaniem następujących danych:
1) imię i nazwisko,
e-mail, NIP;

adres

lub

nazwa

(firma)

i

siedziba

oferenta,

telefon

kontaktowy,

2) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem tomografu lub że ponosi odpowiedzialność
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
3) oświadczenie Oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium;
4) cena oferty brutto wyrażona w PLN (w wysokości minimum ceny wywoławczej) i warunki jej zapłaty.

1

Numer sprawy: ZP-17-116-SP

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, a w przypadku jej
podpisania przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty prawidłowo spisane pełnomocnictwo, z którego
wynikać będzie upoważnienie do złożenia oferty w przedmiotowym przetargu.
V. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, a koperta musi być
zaadresowana wg poniższego wzoru:
„Oferta w przetargu na sprzedaż tomografu komputerowego.
Nie otwierać do dnia 15.11.2017 r. do godz. 10.30”
2) Oferty należy składać w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 7:00-14:35 nie później niż do dnia 15.11.2017 r.
do godz. 10:00, Budynek Administracji (nr 6), Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 2 (parter).
3) Oferta jest wiążąca przez 14 dni.
4) Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania
przyczyn.

VI. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego ( SPSKM) , w dniu:
15.11.2017 r. o godz. 10:30.

VII. Wymagania dotyczące wadium.
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
sprzedawanego tomografu, tj. 48.400,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, 00/100).
2) Wadium należy wpłacić na konto Sprzedającego prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Katowice, nr rachunku: 30 1130 1091 0003 9110 0620 0003 przed upływem terminu na składanie
ofert wskazanego w pkt V.2.
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.
4) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na
numer konta wskazany w ofercie.
5) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.
VIII. Odrzucenie oferty.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł
wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt IV lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

IX. Wybór oferty i zawarcie umowy.
1) Komisja Przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku
ruchomego objętego przedmiotem przetargu.
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2) Umowa w sprawie sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty
najkorzystniejszej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
3) Oferent, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od dania zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego
podany w umowie.
4) Wydanie tomografu, będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
X. Pozostałe informacje.
1) Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone
są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., Poz. 729).
2) Przedmiot, o którym mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia stanowią własność SPSKM, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą
się żadne postępowania, których przedmiotem jest to urządzenie ani nie stanowi ono również
przedmiotu zabezpieczenia.
3) Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Nabywca.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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załącznik nr 1 do ogłoszenia

Miejscowość …………………. dnia ……………….
…………………………………………
Pieczęć firmowa Oferenta
OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa Oferenta …………………………….…………….……………................................…………………………
Siedziba/adres
……………………………………..……………………………....................................................……………………
REGON ……………………………….................... NIP …………….………………………....................……………
Tel. …………………………............................… Fax …………….……..............................……………………...
Osoba upoważniona do kontaktu
……………………….………………………….……………………………………
Tel. ……………………………….….…………… e-mail
……..………..…….……………………….…………….…..
Wadium należy zwrócić na konto: ………………………………………………………………………………………

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż rzeczowego składniku majątku ruchomego: tomografu
komputerowego, numer sprawy: ZP-17-107-SP, składam/y następującą ofertę:

cena ofertowa z podatkiem VAT ……………………………………………..………………..……..……. zł
słownie: ………………………………………………………………………………....................................zł
1. Oświadczam, że:
zapoznałem się ze stanem tomografu* lub
ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin* (niewłaściwe skreślić).
2. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do:
zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej
zapłaty ceny nabycia, zgodnie z niniejszą ofertą, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

………………….…………….
(miejscowość i data)

………………….………………………
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta)
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załącznik nr 2 do ogłoszenia
OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE
Lp.
1.

Nazwa

2.

Zastosowanie

3.
4.

Producent
Typ/model

5.

Nr fabr./seryjny (główne
elementy)

6.

Rok wytworzenia

7.

8.

Opis:
- cechy konstrukcyjne,
- parametry
eksploatacyjne,
- istota operacji
technologicznej,
- oprzyrządowanie, osprzęt
i wyposażenie

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE
Urządzenie do badań medycznych – tomograf komputerowy
produkcji TOSHIBA typ Aquilion 64 TSX-101A/EC wraz
z wyposażeniem i komponentami
Specjalistyczne – urządzenie przeznaczone jest do diagnostyki i
badań
TOSHIBA
Aquilion 64 TSX-101A/EC wraz z wyposażeniem
Nr. ser. stołu pacjenta 1AA05Y2364
Nr. ser. transformatora systemu: 21199
Nr. ser. szaf z elektroniką (2 szt.): 2AA05Y2381
Nr. ser. monitora do fluoroskopii: 1BC05Y2509
Nr. ser. modułu sterowania fluoroskopii: 1BB0612134
Nr. ser. monitora EKG Life Plus: 05118625
Nr. ser. drukarki Kodak: 20004095E5390687
Nr. ser. drukarki Magicolor: 8251006227
Nr. ser. konsoli (2 szt.): U8000392S, U3000231S,
Nr. ser. monitorów (2 szt.): 23720105, 23774105
Nr. ser. system Medrad (strzykawka): 300703322434
Nr. ser. monitora Stellant: 300703222893
Nr. ser. zasilacza: 300703922879
2005, data przekazania do eksploatacji: 2006 r.
Urządzenia wchodzące w skład tomografu komputerowego:
stół (wraz z materacem oraz pasami – 8 szt.),
podpórka pod kolana – 1 szt. oraz pod głowę - 2 szt.,
lampa rentgenowska,
transformator systemu Wasemann,
szafa z elektroniką – 2 szt.,
monitory I system do fluoroskopii,
monitor EKG marki HME typ LP10TG,
głośniki– 2 szt. + mikrofon,
fantom – 5 szt. z podstawką,
drukarka termosublimacyjna Kodak Prof. 1400 Digital Photo,
drukarka kolorowa Konica-Minolta Magicolor 2450,
konsole do tomografu – 2 szt.,
monitory Toshiba – 2 szt.,
strzykawka automatyczna kontrastu Medrad z monitorem
Stellant i zasilaczem UPS,
oprogramowanie,
pełne wymagane oprogramowanie dla tego typu urządzeń
oraz zestaw kabli.
Model aparatu: 64-rzędowy, moc generator 60kW, wartość
napięcia anodowego 120 kV – 500mA, wielkość ogniska: małe –
0,9 x 0,8 mm, oraz duże – 1,6 x 1,4 mm,
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załącznik nr 3 do ogłoszenia
UMOWA CRU/DDA/

/2017

Zawarta w dniu ………………… r. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-027), ul. Francuska 20 – 24, NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje:
dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela – Dyrektor
zwanym w treści umowy Sprzedającym
a
………………………………………, z siedzibą: …………………………, NIP: …………………
który reprezentuje:
………………………………..
zwanym w treści umowy Kupującym
W
wyniku
przeprowadzenia
przetargu
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Rady
Ministrów
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone
są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., Poz. 729) zawarto umowę następującej treści:
§1
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

W ramach przedmiotu niniejszej umowy Kupujący nabywa od Sprzedającego tomograf komputerowy
TOSHIBA typ Aqillion 64 TSX-101A/EC wraz z wyposażeniem, nr fabryczny ECA 05Y2213, rok
produkcji 2005, zwany dalej przedmiotem sprzedaży.
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży.
Przedmiot sprzedaży zlokalizowany jest w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24, Zakład Radiologii, Pracownia Tomografii Komputerowej – wysoki parter.
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt dokona demontażu przedmiotu umowy,
z zastrzeżeniem § 3 pkt 4.
Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem, ani też
nie stanowi przedmiotu zastawu lub zabezpieczenia.
§2
Kupujący za przedmiot sprzedaży określony w § 1 pkt 1 zapłaci Sprzedającemu kwotę w wysokości
………….. zł brutto (słownie: …………………………… złotych) w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy na rachunek Sprzedającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego
o/Katowice, o numerze: 84 1130 1091 0003 9110 0620 0001.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Sprzedający wystawi fakturę VAT z terminem płatności wynoszącym
7 dni.
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie pełnej kwoty określonej w pkt 1, w terminie wskazanym w pkt 1,
Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie w płatności.
§3
Po zaksięgowaniu kwoty sprzedaży, Sprzedający protokolarnie przekaże Kupującemu przedmiot umowy
celem jego demontażu i transportu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu określonym w § 1 pkt 3, w terminie uzgodnionym na
piśmie przez Strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4.
Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży, Sprzedający udostępnia Kupującemu pomieszczenie Pracowni
Tomografii Komputerowej, na okres nie dłuższy niż 14 dni roboczych, do wyłącznego korzystania,
w którym to okresie Kupujący:
1) odłączy przedmiot sprzedaży od instalacji zasilającej Sprzedającego;
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4.

5.

6.

7.

2) zdemontuje przedmiot sprzedaży:
3) przygotuje ewentualną drogę transportową;
4) przetransportuje przedmiot sprzedaży do miejsca załadunku;
5) załaduje przedmiot sprzedaży na własny środek transportu;
6) odtransportuje przedmiot sprzedaży do miejsca przeznaczenia.
Wszelkie czynności określone w pkt 3, Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić w dniach roboczych,
w godzinach od 7:00 do 14:00, w sposób nie powodujący uszkodzeń mienia Sprzedającego
i dyskomfortu pacjentów szpitala. W przypadku uszkodzenia mienia Sprzedającego, Kupujący
zobowiązany jest naprawić szkodę i przywrócić jego stan do takiego jaki był przed jej wyrządzeniem.
Na potwierdzenie odebrania przedmiotu sprzedaży przez Kupującego i usunięcia go z pomieszczenia
Pracowni Tomografii Komputerowej oraz z terenu Szpitala Klinicznego zostanie sporządzony Protokół
zdawczo-odbiorczy.
Osobami upoważnionymi ze strony Sprzedającego za wydanie przedmiotu sprzedaży oraz podpisanie
protokołu zdawczo-odbiorczego, są łącznie: Pani Irena Pasternak, Pani Anna Kwaśniewska, Pan Damian
Piórkowski oraz Pani Edyta Zarychta.
Osobą upoważnioną ze strony Kupującego za przyjęcie i odebranie przedmiotu sprzedaży oraz
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, jest: ………………………., tel.: …………..e-mail:……..…….
§4

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Kupującego czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, Kupujący
zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Sprzedającego kary umownej w kwocie 500,00 zł za każdy dzień
roboczy opóźnienia.
2. W przypadku naliczenia Kupującemu kary umownej, o której mowa w pkt 1, Sprzedający wystawi notę
obciążeniową na kwotę wynikającą z wysokości naliczonej kary umownej, a Kupujący zobowiązany jest
do dokonania płatności w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Sprzedający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży i oświadcza, iż z powodu
tego stanu technicznego nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.
2. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, a Strony wyłączają odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy obciążają Kupującego.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu niniejszej umowy lub z nią
związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Ilekroć w umowie termin podawany jest w dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r.
– Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Sprzedającego i jeden dla
Kupującego.
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY
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