
Lubin, dnia 10.07,2018r.

OGŁOSZENlE O PISEMNYM PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ APARATOW RTG

l. SPRZEDAJĄCY:

Nazwa i adres:
,,MlEDzloWE GENTRUM zDRoWlA" s.A.
59 - 301 Lubin
tel. 76 8460 - 300
www,mcz.pl

I!. PRZEDMlOT PRZETARGU, CENA \IVYWOŁAWGZA:

1, Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nw. urządzeń:

ZADANIE nr 1

Aparat RTG MULT|X COMPACT wyposażony w kolumnę z lampą RTG mocowaną do podłogi, stół
do zdjęć kostnych oraz stojak do zdjęc płucnych. Aparat ucyfrowiony poprzez system radiografii
cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25.0 firmy AGFA
- rok produkcji 2005
- numer seryjny 1661
- producent Siemens
- zlokalizowany w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54
Gena wywoławcza wynosi 14.900,00 zł netto.

ZADAN|E nr 2
Aparat RTG PRECIS|ON RXi wyposazony w stół z telekomandem do radiografii i fluoroskopii.
Fluoroskopia z torem wizyjnym analogowym z mozliwością archiwizacji cyfrowej. Radiografia
ucyfrowiona poprzez system radiografii cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25.0 firmy AGFA. Uszkodzony
tor wizyjny /brak skopii/
- rok produkcji 2008
- numer seryjny 25854
- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Lubinie, przy ul. M, Skłodowskiej-Curie 54
Cena wywoławcza wynosi 16.500,00 zł netto.

ZADAN|E nr 3
Aparat RTG DEFINlUM 6000 TYP S39212JB wyposazony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stół
do zdjęc kostnych i stojak do zdjęc płucnych.
- rok produkqi2007
- numer seryjny ROS07137
- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Legnicy, przy ul. Okrzei 14A
Cena wywoławcza wynosi 10.700,00 zł netto.

ZADAN|E nr 4
Aparat RTG DEF|N|UM 6000 wyposażony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stół do zdjęc
kostnych i stojak do zdjęc płucnych.
- rok produkili2007
- numer seryjny ROS07138
- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Głogowie przy ul. Spońowej 1B
Cena wywoławcza wynosi 17.900,00 zł netto.

2. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sprzedający dopuszcza mozliwość złożenia ofeńy częściowej przez co Sprzedający rozumie

złożenie ofeńy na jedną lub więcej zadań określonych w pk1 lZałącznik nr 2 do ogłoszenia/,
4, Szczegołowe warunki nabycia określa wzor umowy stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
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lll. lNFoRMAGJE UzUPEŁNIAJĄCE - WlzJA LoKALNA

Szczegołowe dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej, stanu technicznego urządzeń oraz wgląd

do dokumentacji będącej w posiadaniu ,,MCZ" S.A, można uzyskac :

1, Lokalizacja Lubin przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 54; w godz. od 8.00 do 13.00 w uzgodnieniu
z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Panią Ewą Nienańowicz lub z Personelem
ZaRładu Diagnostyki Obrazowejtel. 76 8460 349.

2. Lokalizacja Głogów przy ul. Spońowej 1B; w godz. od 8,00 do 13.00 w uzgodnieniu z Z-cą
Kierownika Przychodni - Panią Marią Sadowską lub z przedstawicielem administracjite|.767276
774 i 76 7276 772,

3. Lokalizacja Legnica przy ul. Okrzei 14A; w godz, od 8.00 do 13.00 w uzgodnieniu z Z,cą
Kierownika Przychodni - Panem Zdzisławem Chaczko lub z przedstawicielem administracjitel. 76
7439 548.

Dodatkowe informacle w zakresie formalno-prawnym:
Pan Piotr Szarszoń - Naczelnik Wydziału Administracji, Umow i Marketingu
tel.76 8460 121w godz. od 7.00 do 14.30
Pani Danuta Lubryka - lnspektor ds, Administracji
te1,76 8460 123 w godz. od 7.00 do 14.30

lV. TERMlN l M|EJSCE SKŁADAN|A OFERT:

1. ofeńy zapieczętowane z podaniem tematu przetargu nalezy składac w kancelarii Spółki na
pańerze budynku D-10 pok. nr 27 lub przesłac pocztą do dnia 25.07.2018r. do godz.10,00.
Zamawiający dopuszcza również mozliwość złożenia oferty w formie elektronicznej /podpisany
skan oferty pżez uprawnione osoby/ za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
pszarszon@mcz. pl oraz dlubryka@mcz. pl.

2. Obecność oferentów bądz ich przedstawicieli nie jest obowiązkowa.
3. Wybor oferenta odbędzie się komisyjnie spośród złozonych ofeń po przeprowadzeniu negocjacji

ustnych.

V. TERMlN l MlEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

1. otwarcie ofeń ustala się na dzień 25.07.2018r. o godz.10,00 w sali konferencyjnej pok.201

budynku D-10,,Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 66
w Lubinie.

2, Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia
postępowania przetargowego i po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Prezesa Zaządu -
Dyrektora Naczelnego,

3. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Vl. WYKAZ DoKUMENToW, KToRE WlNlEN zŁoŻYc oFERENT:

1. Wypełniony formularz ofeńy zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem (Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia).

2, Parafowany na kazdej stronie wzór umowy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
3. Ofeńa powinna zawieraó następujące dokumenty:

a/ aktualnego zaświadczeniaz Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,
b/ aktualnego zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
c/ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub aktualnego zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej.

Vll. WYMAGANlA JAKIM POWINNA ODPOWIADAC OFERTA:

1, ofeńa powinna byc sporządzona w języku polskim, zzachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia).
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2. Wszystkie strony ofeńy, winny byc podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
(przedstawicieli) Oferenta, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty
upoważnieniem/pełnomocn ictwem.

Do ofeńy Oferent winien załączyc wszystkie wymagane dokumenty o ktorych mowa w Części Vl
Ogłoszenia.

Vlll. WYBOR OFERTY !ZAWARCIE UMOWY:

lnformacja o wyborze ofeńy zostanie ogłoszona na stronie internetowej ,,MCZ' S.A. pod adresem
www.mcz.pl
Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia (ogłoszenia) wyboru oferenta.
Przedmiot przetargu zostanie wydany zgodnie z warunkami umowy.

SZCZEGOLNE WARUNK!:

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, MCZ S.A, zastrzega sobie prawo zmienic lub
odwołac przetarg bez podania przyczyny oraz bez wybrania ktorejkolwiek z ofeń. Organizator
może unieważnic przetarg jeśli uzna, że zostały naruszone zasady określone w regulaminie oraz
gdy z innych przyczyn umowa sprzedaźy nie może dojśc do skutku.
Sprzedający odrzuca ofeńę, jezeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
b) nie zawiera danych, o których mowa w formularzu ofeńy, lub dane te są niekompletne,

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzic do uznania
jej za nową ofeńę,

c) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
Ofeńa powinna przedstawiać zaoferowaną cenę netto za poszczególne Zadania stanowiące
przedmiot przetargu.
W przetargu wybrany zostanie Oferent, ktory zaoferował najwyzszą cenę.

X. TERMlN ZW!ĄZANlA OFERTĄ:

Oferent składający ofeńę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wlazz upływem terminu składania ofeń

Załącznlki do Ogłoszenia o przetargu:
a) Załącznlk nr 1 - Wzór umowy kupna - sprzedaży
b) Załącznik nr 2 - Formularz ofeńy
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Piotr Milczanowskł



Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego
z dnia 10.07.2018r. w sprawie sprzedaży

aparatów RTG przez Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

WZÓR UMOWY KUPNA - SPRZEDAZY
z dnia ,.,,.,............. r. zawańa w Lubinie pomiędzy:

,,Miedziowym Centrum Zdrowia" S,A. z siedzibąprzy ul. M, Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000049529.
reprezentowanym przez;
1. Piotra Milczanowskiego
2. Waldemara Sułka
zwanym dalej Sprzedającym
a

- PrezesaZarządu,DyrektoraNaczelnego
- Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych

zwanym dalej Kupującym,

o treści następującej:

§ 1.

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje nw. urządzenia:

a) Konwencjonalny aparat RTG MULT|X COMPACT K firmy Siemens numer seryjny 1661, rok produkcji 2005
lub/i
b) Aparat RTG GE PREC|S|ON RXio numerze seryjnym 25854, rok produkcji2008
Iub/i

c) Cyfrowy aparat RTG GE DEF|N|UM 6000 o numerze seryjnym ROS07137, rok produkcji2007
lub/i
d) Cyfrowy aparat RTG GE DEFINlUM 6000 o numerze seryjnym ROS07138, rok produkcji2007

§2
1, Sprzedający oświadcza, źe sprzęt medyczny, o którym mowa w § 'l będący przedmiotem niniejszej umowy

stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się
zadne postępowanie, ktorego przedmiotem są te urządzenia, że nie stanowią one również przedmiotu
zabezpieczenia.

2. Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzeń o których mowa w § 1 i nie wnosi do niego
zastrzeżeń.

3. Sprzedający oświadcza, że określony w pkt, 1 przedmiot umowy jest używany.
4. Kupujący zobowiązuje się do zdemontowania, odbioru urządzeń, o ktorych mowa w § 1 na swój koszt.

Kupujący oświadcza, że demontaż zostanie przeprowadzony z należytą starannością, bez narazenia
Sprzedającego na jakiekolwiek dodatkowe koszty.

§3
1. Sprzedający przenosi na żecz Kupującego własność sprzętu określonego w § 1 niniejszej umowy, w dniu

uregulowania przez Kupującego poszczególnych kwot określonych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wydanie urządzenialurządzeń medycznych, o których mowa w § 1 nastąpi w Placówkach Sprzedającego,

w zalezności od miejsca lokalizacji sprzętu, po dokonaniu zapłaty kwot, o których mowa w § 4 ust 1,

3, Kupującyzobowiązujesiędozdemontowania iodbioru urządzeń, o którym mowaw§ 1wterminie 7dni
roboczych od dnia otrzymania od Sprzedającego pisemnego powiadomienia dot, mozliwości odbioru sprzętu,
z zastrzeżeniem, ze urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt b) zostanie zdemontowane i odebrane w terminie
2 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedającego pisemnego powiadomienia dot. możliwości odbioru
sprzętu.

4. Przekazanieurządzen następowaó będzie kolejno, w zalezności od przekazywanych powiadomień.
5. Przekazanieurządzen zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.

§4
1. Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy, określonego w § 1 , na lączna kwotę netto ,.. ,,,.. w tym:
a) zł netto - za sprzęt, o którym mowa w § 1 pkt a)
b) ż netto - za sprzęt, o którym mowa w § 1 pkt b)
c) zł netto - za sprzęt, o ktorym mowa w § 1 pkt c)
d) ., zł netto - za sprzęt, o ktorym mowa w § 1 pkt d)
Do ww. kwot zostanie doliczony nalezny podatek VAT.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu kwot, o których mowa w ust, 1, pzelewem na konto

Sprzedającego w terminie 30 dni od otrzymania faktur,
3, Terminem dotrzymania zapłaty przez Kupującego jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego,
4. Zazwłokę w płatności faktury Sprzedającemu przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§5
Sprzedający oświadcza, że sprzęt określony w § 1 uzytkowany był przez Sprzedającego dłuzej niż 6 miesięcy
i korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie ań. 43 ust. 'l pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług.
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§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie dane pozyskiwane przez którąkolwiek ze Stron wzwiązku

z niniejszą umową przelwarzać będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dokonywania
rozliczeń na potrzeby realizacji umowy oraz chronió będą pzed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przeŃarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l 46nr'V E.

2, W związku z udostępnieniem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają
postanowienia określające jego zakres i wymagane informacje:

a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej oraz osób
wyznaczonych do kontaktów, biezących uzgodnień oraz realizaili zadań w ramach umowy przez
każdąze Stron, osób upowaznionych do wystawienia faktury w ramach umowy będą udostępniane
drugiej Stronie, która stanie się administratorem tych danych osobowych i przetwarzane przez nią w
celu realizacji umowy (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna
przetwarzania);

b) dane mogą byc ujawniane pracownikom Stron oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na
rzecz Stron usługi wymagające dostępu do danych - w tym prawne, księgowe i informatyczne;

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek
umożliwiający realizację/dopuszczenie do realizacji umowy;

d) Strony umowy podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia
umowy, z uwzględnieniem okresu gwarancji, przedawnienia roszczeń oraz przepisów podatkowych

3. "MCZ' S.A. oświadcza, że na stronie internetowej w zakładce RODO (http://www.mcz.pl/pl/dla-kontrahentow-
767) dostępne są szczegolowe informacje dotyczące "MCZ" S.A. jako administratora danych osobowych
(klauzula informacyjna), w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz kanały komunikacyjne w
sprawie rea|izacji uprawnień, przez osobę, której dotyczą dane (klauzula informacyjna).

4. ,,...... zobowiązuje się w imieniu'MlEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A. do zaznajomienia
osob, o których mowa w ust.2z treścią niniejszej umowywzakresie ich obowiązków jak równiezztreścią
klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§7
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:



Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargowego
z dnia 10.07.2018r. w sprawie sprzedaży

aparatów RTG przez Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

dnia
(miejscowośc)

(pieczęó firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Dane Oferenta:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w sprawie sprzedazy aparatow RTG przez M|EDZ|OWE
6ENTRUM ZDROWIA S.A. składamy następującą ofertę zakupu nw. urządzenialurządzeń:

ZADANIE nr 1

Aparat RTG MULT|X COMPACT wyposazony w kolumnę z lampą RTG mocowaną do podłogi, stół
do zdjęc kostnych oraz stojak do zdjęc płucnych. Aparat ucyfrowiony poprzez system radiografii
cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25.0 ftrmy AGFA
- rok produkcji 2005
- numer seryjny 1661
- producent Siemens
- zlokalizowany w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54

Oferowana przez nas cena netto wynosi:
słownie:.,. ...... złotych,

ZADAN|E nr 2
Aparat RTG PREclSlON RXi wyposażony w stoł z telekomandem do radiografii i fluoroskopii.
Fluoroskopia z torem wizyjnym analogowym z możliwością archiwizacji cyfrowej. Radiografia
ucyfrowiona poprzez system radiografii cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25,0 firmy AGFA. Uszkodzony
tor wizyjny /brak skopii/
- rok produkcji 2008
- numer seryjny 25854
- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Lubinie, przy ul, M. Skłodowskiej-Curie 54

Oferowana przez nas cena netto wynosi:
słownie:... ....., złotych,

ZADANiE nr 3
Aparat RTG DEFlNlUM 6000 TYP S39212JB wyposazony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stół
do zdjęc kostnych i stojak do zdjęc płucnych,
- rok produkąi2007
- numer seryjny ROS07137
- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Legnicy, przy ul. Okrzei ,14A

Oferowana przez nas cena netto wynosi:
słownie:,.. ... ., . złotych,

ZADANIE nr 4
Aparat RTG DEF|N|UM 6000 wyposażony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stoł do zdjęc
kostnych i stojak do zdjęc płucnych.
- rok produkąi2007
- numer seryjny ROS07138



2.
ó.

- producent GE Healthcare
- zlokalizowany w Głogowie przy ul, Sportowej 1B

Oferowana przez nas cena netto wynosi:
słownie:... .....,, ZłOtYCh,

Oświadczamv. że:

1. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w Ogłoszeniu do
przetargu na sprzedaż aparatów RTG,
akceptujemy warunki udziału w przetargu i nie wnosimy zastrzeżeń,
zapozniliśmy się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu oraz jestem świadomy
odpowiedziainości za skutkiwynikającez rezygnacjiz oględzin* inie wnoszę zastrzeżeń odnośnie
stanu technicznego

4. zapoznaliśmy się iakceptujemy treść umowy sprzedaży bezzastrzeżeń,
5. uwazamy sięzazwiązanych niniejszą oferłąprzez okres 30 dni od terminu składania ofeń,
6. jest nam wiadome, że organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez podania

przyczyny iwybrania ktorejkolwiek z ofeń.

*niepotrzebne skreślić

( pieczątka ipodpis Oferenta
lub jego uprawnionego

przedstawiciela)
Data:

Fiotr fufrIczanows|ł


