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Załącznik Nr 1  

OPIS  PRZEDMIOTU  SPRZEDAŻY 

I. Przedmiotem przetargu: 

 

1. Zestaw do laparoskopii typ 540090 

1.1  Rok produkcji   - 2009 

1.2 Numer fabryczny   - 0911778 

1.3 Aparat   sprawny    - wyłączony z użytkowania  

2. Aparat echokardiograficzny typ VIVID 4 

2.1  Rok produkcji   - 2008 

2.2  Numer fabryczny   - 11560 

2.3  Aparat   sprawny   - wyłączony z użytkowania  

3. Videokolonoskop typ CF-Q165L 

3.1 Rok produkcji   - 2014 

3.2 Numer fabryczny   - 2701450 

3.3 Aparat   sprawny    - wyłączony z użytkowania 

 

II. WARUNKI PRZETARGU.  

1. Kryterium wyboru – najwyższa cena 100%. 

2. Przedmiot przetargu został podzielony na trzy pozycje . Ofertę można składać w 

odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich pozycji. Sprzedający nie ogranicza liczby 

pozycji zamówienia, które może zostać sprzedane jednemu Wykonawcy. Każda                     

z pozycji będzie rozpatrywana osobno. 

3. Pisemne oferty z zaoferowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach 

opisanych „Oferta na sprzedaż używanych środków trwałych ”  w kancelarii pokój 

Nr 6 . 

4. Termin składania ofert upływa  03.08.2022 roku o godz. 10.00.  

5. Termin otwarcia ofert 03.08.2022 roku o godz. 10.30.  Sala Konferencyjnej - Budynek  

     administracji.  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00  

( słownie: jeden tysiąc pięćset ) złotych w kasie lub na konto Nr 08 8923 0008 0023 

8009 2000 0150 w  Banku Spółdzielczym dla każdej z pozycji na którą Kupujący 

będzie składał ofertę. 

8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.08.2022r. Za datę wniesienia wadium 

uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Sprzedającego. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na 

poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.  



9. Wzór ofert przetargowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych.  

11. Do oferty należy załączyć n/w dokumenty:  

a) Kserokopię dowodu tożsamości oferenta albo jeśli występuje w imieniu mocodawcy 

dokument umocowania albo odpis z właściwego rejestru ( wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej) , odpis KRS – wystawiony nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia 

oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem .  

b) Dowód wniesienia wadium  

12. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu                                    

z Sekcją Techniczną i Aparatury Medycznej  - Budynek administracji pokój nr 12; tel. 

29 746 38 63.  

13. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od daty 

powiadomienia Oferenta o wybraniu jego oferty. Jeżeli Oferent we wskazanym 

terminie nie uiści ceny nabycia, traci wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu 

sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu pełnej wartości nabycia na podstawie 

faktury VAT.  

14. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto 

Sprzedającego.  

15. Termin związania z ofertą 14 dni.  

16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

www.szpitalostrowmaz.pl  

 

UWAGA : Zamawiający może w każdym czasie unieważnić przetarg bez podawania   

                   przyczyny. 
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Załącznik Nr 3  

 

UMOWA SPRZEDAŻY  

 

 zawarta w dniu ................... w ..........................................pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi 

Mazowieckiej; ul. Duboisa 68;07-300 Ostrów Mazowiecka  

 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………….. 

zwanym dalej Sprzedającym 

a …………………………………………………………………………….  

 

zwanym dalej Kupującym  

§1 

Przedmiotem umowy jest ………………………. . Opis określa Załącznik Nr 1 do umowy.  

§2 

1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot  umowy stanowią  jego wyłączną własność, jest  

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten  aparat, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

2. Kupujący oświadcza, że stan techniczny aparatu  jest mu znany i nie wnosi żadnych uwag 

i zastrzeżeń.  

§3 

Wartość przedmiotu umowy wynosi.....................złotych brutto, słownie: …......... 

zgodnie z ofertą przetargową- załącznik nr 2 do umowy .  

§4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność  przedmiotu umowy  określonego  w 

§1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy całość Ceny w terminie 2( dwóch ) dni, licząc od daty 

zawarcia umowy. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie na podstawie protokołu po 

zapłaceniu pełnej wartości nabycia na podstawie faktury VAT .  

4. Za datę zapłaty Ceny przyjmuje się datę zaksięgowania na rachunku bankowym 

Sprzedawcy. 

5. Uprzednio wpłacone wadium w kwocie ………zostaje zaliczone Kupującemu na poczet 

ceny. 

6. Jeżeli Kupujący w terminie opisanym w ust.2 powyżej nie uiści całości Ceny, traci 

wpłacone wadium. Po tym terminie przepada ono automatycznie na rzecz Sprzedawcy. 



7. Jeżeli kupujący dopuści się zwłoki z zapłatą całości ceny, sprzedawca może odstąpić od 

umowy w terminie 7 dni ,licząc od dnia upływu terminu zapłaty Ceny. 

§5 

Strony  ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 

§6 

1. Wszelkie zmiany Umowy, uzupełnienia, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie  

niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Kupujący zobowiązuje się  zawiadomić Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu 

podanego w niniejszej umowie .w przeciwnym razie pisma kierowane donna 

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące                

w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

s. 1) oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w czasie 

wykonywania umowy, niepodanych do publicznej wiadomości. 

2. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osób ich reprezentujących, osób kontaktowych 

lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy w 

następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu.  

3. Strony oświadczają, że staną się wzajemnie administratorami danych wskazanych w ust. 

2 powyżej w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”).  

4. Strony będą przetwarzać otrzymane dane osób wskazanych w ust. 2 powyżej do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, w 

tym ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub 

z nią związanych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych 

oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Zamawiającego nie podanych do 

wiadomości publicznej, wynikających z realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę 

(m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa, itp.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całoś lub w szczeg ć́ ólnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie s powszechnie znane osobom ą̨ zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,                   



o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11.  

§8 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z 

siedzibą przy ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować się 

pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie 

poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18). 

2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z 

którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie 

poprzez nr centrali. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży 

używanych środków trwałych, dochodzenie roszczeń.  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

a) Art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, 

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.). 

5. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Dane 

mogą być przekazane również podmiotom, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w 

zakresie statutowej działalności. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 4 lat od końca roku, w którym została 

zawarta umowa.  

7. Uprawnienia: 

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy. 

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

mailto:sekretariat@szpitalostrowmaz.pl
mailto:iod@szpitalostrowmaz.pl

