
 1 

1. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z 

POLIKLINIKĄ SP ZOZ W LUBLINIE 

AL. RACŁAWICKIE 23, 

20-049 LUBLIN 

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA 

ZBYCIE ZBĘDNEGO SKŁADNIKA 

RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA PRZEPROWADZAJĄCEGO PRZETARG 

 

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin. 

 

Telefon: 261 18 32 03 

 

Adres strony internetowej: www.1wszk.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZBYCIA  

 

Lp. Nazwa i typ Producent Rok 

produkcji 

Nr fabryczny 

1 Tomograf 

komputerowy 

Lightspeed Pro 

GE Medical 

System 

2006 10319004YM4 
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Opis stanu technicznego: 

 

Urządzenie wycofane z eksploatacji w 2021 r. Brak stacji opisowej. Strzykawka 

kontrastu Medrad. Uszkodzony Zasilacz. Urządzenie do demontażu i odebrania w 

własnym zakresie i na własny koszt. Brak możliwości sprawdzenia odłączona linia 

zasilająca. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT 

PRZETARGU (OGLĘDZINY) 

1. Przedmiot przetargu można obejrzeć w  dniu 19.08.2022 w godzinach 10-12       

w 1 WSZK w Lublinie  al. Racławickie 23 20-049 Lublin po uprzednim 

telefonicznym umówieniu się z Panem Henrykiem Matyjewiczem Kierownikiem 

Działu Aparatury i Zaopatrzenia Medycznego, Nr tel. 604 101 053. 

 

IV. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

1. w zakresie przedmiotu przetargu: Pan Henryk Matyjewicz Kierownik Działu 

Aparatury i Zaopatrzenia Medycznego 

Nr tel. 604 101 053 w dni robocze w godzinach 08:00-14:00 

E-mail: henryk.matyjewicz@1wszk.pl 

2. w zakresie procedury: Pan mgr Andrzej Mirski 

E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl 
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V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie w 

siedzibie Przeprowadzającego przetarg, tj. 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, al. Racławickie 23, 

20-049 Lublin. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 29.08. 2022 r., do godziny 10:00 w Kancelarii 

Szpita. 

3. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową z tym, że datą wpływu oferty 

jest jej data i godzina wpływu do Kancelarii Szpitala. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zwrócona bez otwierania. 

5. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

7. Oferent zamieszcza w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco: 

a) nazwa i adres Oferenta; 

b) nazwa i adres Przeprowadzającego przetarg 

c) oznaczenie „OFERTA NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO- TOMOGRAF KOMPUTEROWY” 

- napis: „Nie otwierać przed dniem 29.08.2022 r., godzina 10:00” 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08. 2022 r., godzina 10:30 w 1 WSZK pokój nr P 

-1/69 w budynku CBO 
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VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać: 

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta; 

b) Oferowaną cenę; 

c) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

d) Dowód wniesienia wadium. 

 

VIII. WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej. 

3. Oferent jest zobowiązany wpłacić wadium na rachunek bankowy pod numerem: 

BGK 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 

z dopiskiem „WADIUM- TOMOGRAF KOMPUTEROWY” 

4. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu 

do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku Przeprowadzającego przetarg, zaś dowód 

wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty.  

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg 
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publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

IX. ZAPŁATA I WYDANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

 

1. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym 

przez Przeprowadzającego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży.  

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia. 

 

X. CENA WYWOŁAWCZA 

1. Cena wywoławcza sprzedawanego tomografu wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Komisja przetargowa powołana przez Komendanta 1. Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie wybierze Oferenta, który zaoferuje 

najwyższą cenę. 

3. W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferowało tę samą cenę, 

Przeprowadzający przetarg będzie go kontynuował w formie aukcji między tymi 

Oferentami, stosownie do poniżej opisanych zasad. 

4. Po otwarciu aukcji Prowadzący aukcję podaje licytantom do wiadomości: 

1) przedmiot aukcji; 

2) cenę wywoławczą; 

3) warunki dotyczące wysokości postąpienia, o których mowa w ust. 7; 

4) termin uiszczenia ceny nabycia; 
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5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po 

ogłoszeniu o aukcji; 

6) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali 

dopuszczeni do aukcji. 

5. Aukcja może się odbyć, jeżeli przystąpił do niej co najmniej jeden licytant. 

6. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego 

majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. 

7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej 

niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant 

zaoferował cenę wyższą. 

8. Po ustaniu postąpień Prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim 

ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą 

cenę. 

9. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu 

przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 

dni, licząc od dnia przybicia. 

 

XI. ZASTRZEŻENIA 

1. Przeprowadzającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

2. Zbycie przedmiotu niniejszego przetargu zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

Radę Społeczną 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w uchwale Nr 9/21 z dnia 28 

grudnia 2021 r. 
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XII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium; 

2) nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta zgodnie z niniejszym 

ogłoszeniem, jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inną wątpliwość, zaś jej 

uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

2. Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu oferty. 

 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH OFERENTA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z 

Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin, Al. 

Racławickie 23, kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@1wszk.pl, 

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym przetargiem publicznym na zbycie zbędnego składnika 

rzeczowego majątku ruchomego; 
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b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia przetargu; 

c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

d) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;8 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Wzór oferty 

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia- Wzór umowy 


