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REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

BĘDĄCEGO W POSIADANIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU 

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA W IŁŻY 

Spis tres ci: 

I. Postanowienia ogo lne. 

II. Ogłoszenie przetargu. 

III. Komisja przetargowa. 

IV. Sposo b przeprowadzenia przetargu. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1509) oraz Uchwały Nr 180/XIX/2012 Rady 

Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad okres lających warunki 

zbywania, wydzierz awiania, wynajmowania, oddawania w uz ytkowanie i uz yczania 

aktywo w trwałych samodzielnych publicznych zakłado w opieki zdrowotnej, dla kto rych 

Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym. 

§ 2 

Regulamin niniejszy okres la zasady, formy i tryb przeprowadzenia przetargu przez 

Samodzielny Publiczny Zespo ł Zakłado w Opieki Zdrowotnej Szpitala w Iłz y zwanym dalej 

Sprzedającym, na sprzedaz  sprzętu medycznego, tj.: 

 Aparat RVG stomatologiczny,  wewnątrzustny SIRONA Heliodent Plus wraz z komputerem 

i monitorem ,  rok produkcji 2009, nr seryjny 02303, nr inwentarzowy  8-80-802-1/8. 

§ 3 

1. Przetarg nieograniczony podejmowany jest na podstawie publicznego ogłoszenia. 

2. Celem przetargu jest sprzedaz  wymienionych w § 2 urządzen  i wyłonienie oferenta, 

kto ry przedstawi najkorzystniejszą – najwyz szą ofertę cenową. 

3. Oferent przystępujący do przetargu moz e przystąpic  do całos ci asortymentu. 

4. W przypadku wzięcia udziału w przetargu, Oferent jest zobowiązany wypełnic  kaz dy 

formularz osobno do urządzen  wymienionych w § 2. 
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§ 4 

Oferentem moz e zostac  wyłącznie podmiot, wybrany na zasadach okres lonych                          

w niniejszym regulaminie, kto ry w stosunku do Sprzedającego nie posiada z adnych 

zobowiązan , ani w stosunku do kto rego nie jest prowadzone postępowanie sądowe, 

karno-skarbowe, lub inne podwaz ające wiarygodnos c  Oferenta. 

§ 5 

Sprzedający obowiązany jest do ro wnego traktowania Oferento w, kto rzy złoz ą ofertę            

w sprawie zakupu i prowadzenia postępowania przetargowego w sposo b gwarantujący 

zachowanie uczciwej konkurencji. 

§ 6. 

W przetargu moz e brac  udział Oferent kto ry spełnia warunki okres lone w niniejszym 

przetargu. 

II. Ogłoszenie przetargu 

§ 7 

Przetarg ogłasza Sprzedający w sposo b zwyczajowo przyjęty w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakłado w Opieki Zdrowotnej Szpitala w Iłz y przez zamieszczenie 

ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Szpitala w zakładce BIP. 

§ 8 

W ogłoszeniu przetargu podaje się: 

- nazwę, rodzaj urządzenia oraz rok produkcji; 

- termin i miejsce przetargu; 

- sposo b przeprowadzenia przetargu; 

- informację, z e Sprzedający bez podania przyczyn moz e: 

 a) do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpic  od jego przeprowadzenia, 

 b) nie zatwierdzic  wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia 

przetargu. 

III. Komisja przetargowa 

§ 9 

1. Przetarg przeprowadza powołana przez Sprzedającego komisja, składająca się z trzech 

do pięciu członko w, w tym Przewodniczącego Komisji. Skład komisji jest jawny. 

2. Członkiem komisji nie moz e byc  osoba: 

1) kto ra uczestniczy w przetargu jako Oferent, 
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2) kto rej małz onek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie, uczestniczący 

w przetargu jako Oferent, 

3) kto ra jest wspo lnikiem lub przedstawicielem, pełnomocnikiem Oferenta, 

4) Kto ra jest pracownikiem Oferenta, albo uczestniczy we władzach osoby prawnej, 

będącej Oferentem. 

3. Osoba, o kto rej mowa w ust. 2 nie moz e uczestniczyc  w pracach komisji. 

4. W razie koniecznos ci uzupełnienia składu komisji, przewodniczący zawiesza przetarg  

i informuje uczestniko w o terminie i miejscu wznowienia przetargu. 

5. Jez eli zachodzą wątpliwos ci co do bezstronnos ci członka komisji, w szczego lnos ci             

w związku ze stosunkiem osobistym, słuz bowym lub majątkowym łączącym go                          

z uczestnikami przetargu, Sprzedający, na wniosek uczestnika przetargu moz e odwołac  

tego członka ze składu komisji. Wniosek ten moz e byc  zgłoszony najpo z niej do chwili 

otwarcia ofert. 

§ 10 

1. Z przetargu komisja sporządza protoko ł niezwłocznie po zakon czeniu czynnos ci 

przetargowych. 

2. Protoko ł powinien zawierac  następujące informacje: 

1) termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu; 

2) Oznaczenie przedmiotu przetargu; 

3) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz               

z uzasadnieniem  oraz o innych istotnych zdarzeniach charakteryzujących przebieg 

przetargu; 

4) ceny podane w ofertach; 

5) Imię, nazwisko i adres lub dane firmy, wraz z podaniem nazwy, siedziby, oznaczen  

identyfikujących (NIP, REGON) oraz oso b wskazanych do reprezentacji; 

6) Imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz członko w komisji. 

3. Datę sporządzenia protokołu uwaz a się za dzien  zamknięcia przetargu. 

§ 11 

Przetarg uwaz a się za nierozstrzygnięty, jez eli: 

1) nie wpłynęła ani jedna oferta, 

2) w wyniku postępowania przetargowego nie zostały zaspokojone interesu 

Sprzedającego, w szczego lnos ci jez eli ceny zaproponowane przez uczestniko w okaz ą się 

za niskie w ocenie Sprzedającego. 
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IV. Sposób przeprowadzenia przetargu 

§ 12 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaz  sprzętu medycznego, tj: 

 Aparat RVG stomatologiczny,  wewnątrzustny SIRONA Heliodent Plus wraz z komputerem 

i monitorem ,  rok produkcji 2009, nr seryjny 02303, nr inwentarzowy  8-80-802-1/8   

2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest złoz yc  ofertę przetargową                

w formie pisemnej – Załącznik nr 1 - Aprat RVG, w terminie do dnia 18.03.2022 do godziny 

12:00 w siedzibie Sprzedającego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakłado w Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłz y z siedzibą w Iłz y ul. Bodzentyn ska 17 (Sekretariat) lub mailowo 

na adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl z dopiskiem „Oferta na przetarg – Aparat RVG”    

3. Ofertę przetargową nalez y złoz yc  w kopercie zamkniętej w sposo b uniemoz liwiający jej 

otwarcie bez stwierdzenia tego faktu (nie dotyczy ofert składanych drogą mailową na 

adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl) . Kopertę nalez y opisac  w następujący sposo b: 

„Oferta na przetarg – Aparat RVG”– NIE OTWIERAĆ z podaniem adresu Oferenta 

składającego ofertę. 

4. Oferta przetargowa Oferenta musi zawierac : 

1) Nazwę (imię nazwisko, adres zamieszkania, lub nazwę firmy, adres siedziby) 

2) Numer REGON, NIP 

3) Kwotę brutto napisane cyfrowo i słownie. 

4) Os wiadczenie (Załącznik nr 3) stwierdzające, z e w stosunku do Sprzedającego Oferent 

nie posiada z adnych zobowiązan  oraz z e w stosunku do oferenta nie jest prowadzone 

postępowanie sądowe, karno-skarbowe lub inne podwaz ające jego wiarygodnos c . 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2022 o godzinie 12.30 w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakłado w Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłz y z siedzibą w Iłz y ul. 

Bodzentyn ska 17 

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyz szą ceną. 

7. Oferta, kto ra nie spełnia wymogo w zawartych w § 12 ust. 4 nie będzie rozpatrywana. 

8. Oferenci są związani z ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

§ 13 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do uniewaz nienia lub odstąpienia od wyz ej 

wymienionego przetargu bez podania przyczyny, oraz nie zatwierdzenia wniosku komisji 

przetargowej po rozstrzygnięciu przetargu. 
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§ 14 

Oferent, kto ry złoz ył ofertę z najwyz szą ceną obowiązany jest w terminie wyznaczonym 

przez Sprzedawcę podpisac  ze Sprzedającym umowę, kto rej wzo r stanowi załącznik nr 4. 

§ 15 

1. Oferent, kto ry w terminie wyznaczonym do podpisania umowy wskazanym przez 

Sprzedającego nie podpisze umowy zostanie ponownie wezwany do podpisania umowy 

w innym terminie. 

2. W przypadku ponownego niewstawienia się w wyznaczonym przez Sprzedającego 

terminie Oferent nie będzie miał moz liwos ci wziąc  udziału w ponownie ogłoszonym 

przetargu na niezakupiony sprzęt medyczny. 

3. Uczestnikom przetargu przysługują s rodki ochrony prawnej przewidziane w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


