
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

jako właściciel APARATU TOMOGRAFICZNEGO RAYSCAN SYMPHONY V wraz z dodatkowym wyposażeniem

ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż aparatu tomograficznego marki: RAYSCAN; model: SYMPHONY V; producent: Ray Co Ldt.
wraz z dodatkowym wyposażeniem

Przedmiot sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:

Rodzaj sprzętu

Marka

Model

Rok produkcji

Numer fabryczny

Tomograf

RAY SCAN

Symphony V

2011
RS1106C03

Dodatkowe informacje:
Stan techniczny: używany, dobry ( wykonano ok. 4750 ekspozycji)

Aparat zdemontowany gotowy do transportu,
Lampa: Rtg SXR 130-15-0.5 firmy SupetriorX-Ray Tubę Co.;

Typ detektora: Fiat Panel (CMOS);

Ogniskowa: 0.5 [mm];

Napięcie lampy: 60-90 [kV];
Prąd lampy: 4-10[ mA];
Powiększenie: x 1.34;

Odcienienie szarości: 16 bit;
Czas skanowania: 20 sęk.

Rodzaj sprzętu Komputer

Marka

Model

Rok produkcji

Numerfabryczny

HP

ZEOOWorkstation

2010

CMG024W2KR

Dodatkowe informacje:
Stan techniczny: używany, dobry;

Computer type: Mini Tower;
System operacyjny: Windows XP Professional x64 Edition 64-bit SP2 ENG, Installation Datę: 18/7/2010
6:41:23 PM;
CPU: Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz, Gainestown 45nm Technology, Cores 4, Threads 8, Socket 1366 LGA;
RAM: 8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 532MHz (7-7-7-20);

Płyta główna: Hewlett-Packard OB54h (CPUO PROCESSOR);
Karta graficzna: 256MB NVIDIA Ouadro NVS 295 (NVIDIA);
Dyski: 298GB Seagate ST3320418AS (SATA), 465GB Western Digital WDC WD5000AAKS-OOUU3AO
(SATA);



Napędy optyczne: ASUS DRW-24F1MT;
Audio: Realtek High Definition Audio;
Klawiatura: HID Keyboard Device Vendor Hewlett-Packard;
Mysz: HID-compliant mouse, Vendor Logitech.
Dodatkowe oprogramowanie: Ray Starter (program sterujący tomografem i zapisujący uzyskane badania
w swojej bazie), Xelis Dental wraz z kluczem licencyjnym HASP (program wyświetlający badania).
Oprogramowanie umożliwia wydanie badania wraz z przeglądarką na CD.

Rodzaj sprzętu || Monitor
Marka 1 1 Samsung

Model B1740R
Rok produkcji 2010

Numer fabryczny||NE34H9NZC02052R
Dodatkowe informacje:

- Rozdzielczość: 1280xl024@60Hz;
- Przekątna: 17".

Szczegółowy opis stanowi załqcznik2 będący równocześnie załącznikiem nr l do wzoru umowy

II. Cena wywoławcza: 52 500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ). Cenę
nabycia będzie stanowiła kwota zaoferowana przez Oferenta.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium w wysokości: 5 250.00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

IV. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: BGK Oddział w
Krakowie 811130 1150 0012 1268 5520 0005.

1. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy w siedzibie SP ZOZ Uniwersyteckiej Klinice
Stomatologicznej w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków. Kasa jest czynna w dni robocze w
godzinach 7:30-20:00.

2. Wadium winno być wniesione do dnia 16.11.2018 z dopiskiem „wadium w przetargu na sprzedaż aparatu
tomograficznego Rayscan Symphony V wraz z dodatkowym wyposażeniem".

3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie.

4. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
V. Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je

w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma podlega odrzuceniu.
VI. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabycie aparatu tomograficznego Rayscan Symphony V wraz

z dodatkowym wyposażeniem" należy składać nie później niż do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10:00 na adres:
Biuro Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie; ul. Montelupich 4, pok. 41, 31-155
Kraków.

VII. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:
1. imię. nazwisko, PESEL. NIP. nr dowodu osobistego i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - firmę lub nazwę,
oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer
REGON i numer NIP oferenta;
W przypadku gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania
oferenta powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców tj. z KRS lub
z CEIDG . W przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie
oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2. datę i miejsce sporządzenia oferty,
3. oferowaną cenę określoną cyfrą i słownie oraz sposób jej zapłaty. Oferent może przedstawić tylko jedną

cenę,
4. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z wszystkimi warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
6. oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym i prawnym oraz, że w

związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń, oświadczenie, że
oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że umowa kupna /sprzedaży, której wzór stanowi
załącznik nr 3 zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami,



7. oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej
oferty (w sytuacji gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew
wadium).

8. w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy
dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotu przetargu, jeżeli w
przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że przedmiot przetargu będzie
nabywany z majątku odrębnego.

9. własnoręczny podpis oferenta lub osoby/lub osób uprawnionej lub upoważnionej do jego
reprezentowania, oraz zostać opatrzona pieczęcią jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej.

10.Wzór formularza ofertowego stanow\ załgcznik nr l
VIII.Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.
IX. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 16.11.2018r. o godz. 10.30 w sali nr 39 ( parter) przy

ul. Montelupich 4 w Krakowie.
X. W sprawie szczegółowych warunków przetargu oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią

Ewą Mroczek tel. 12 424-54-86.
XI. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin przedmiotu przetargu po wcześniejszym

kontakcie telefonicznym z Panem Piotrem Czowickim tel. 504 918-322
XII. Umowa kupna/sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 3 zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym w szczególności koszty podatku od
czynności cywilno-prawnych ponosi nabywca.

XIII. Wpłacone wadium :
1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia aparatu tomograficznego Rayscan Symphony V wraz z

dodatkowym wyposażeniem,
2. przepada na rzecz SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, jeśli oferent, który wygra

przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez SP ZOZ
Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie,

3. w przypadku pozostałych oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie ono zwrócone w
terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu,

4. podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
wynikiem negatywnym (jednak nie później niż przed upływem 7 dni).

XIV.SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zastrzega sobie prawo bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych do:

i. unieważnienia, odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny,
ii. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

XV. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie
zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne
postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 52 500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiqt dwa tysiące
pięćset złotych 00/100 )

XVI.Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
XVII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. l 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 L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, których
dane osobowe pozyskał w związku z prowadzonym postępowaniem, że:
1. administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka

Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006328, NIP
6751219110, REGON 357070478, tel.: 012424 54 24, fax.: 012424 54 90, adres e-mail:
sekretariat@uks.com.pl:

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie jest Pan Paweł Macios. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: tel. 12/ 424-55- 01, e-mail: iod@uks.com.pl:

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem przetargowym nt. „Sprzedaż aparatu tomograficznego Rayscan Symphony V wraz z
dodatkowym wyposażeniem", Sprawa nr: FRM-235-2/18. prowadzonym w trybie pisemnego przetargu
nieograniczonego;



4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach, związanym z udziałem

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Kodeksu cywilnego;

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8. osoba, której pozyskane dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
-wgranicach określonych przepisami prawa.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego
ani zmianą postanowień umowy kupna /sprzedaży oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

Na Wykonawcy zgodnie z art. 14 RODO ciąży obowiązek.informacyjny względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania w
zakresie osoby administratora i jego danych kontaktowych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych
osobowych, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, okresu
przechowywania danych oraz zakresu przysługującej tej osobie praw i środków ochrony prawnej, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XVIII. Wykaz załączników
1. Załącznik nr l - Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 będący równocześnie załącznikiem nr l do wzoru umowy - szczegółowy opis przedmiotu

przetargu,
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna /sprzedaży

Kraków, 30 października 2018r. Zatwierdzam:

tologiczne1




