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Kraków 2021.08.31 

Znak procedury: LI/5503/18/2021/2 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2021 Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego       

im. Jana Pawła II z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad gospodarowania majątkiem 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz na podstawie postanowień Uchwały       

Nr LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia 

zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania oraz użyczenia innych niż nieruchomości 

aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu 

tworzącego pełni Województwo Małopolskie, uchwały nr 9/2021 Rady Społecznej Krakowskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w sprawie opinii dotyczącej zbycia przez Krakowski Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II sprzętu medycznego oraz uchwały nr 963/21 Zarządu Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu pisemnego przez Krakowski 

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II aparatu rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom C!      

nr seryjny 28927, Dział Inżynierii Klinicznej KSS im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza: 

 

„Przetarg ofertowy na odsprzedaż sprzętu medycznego: rezonansu 

magnetycznego Magnetom C! produkcji Siemens, będącego własnością 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”. 

 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem odsprzedaży jest aparatura medyczna, której identyfikacje i cenę wywoławczą podano 

poniżej. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne elementy urządzenia 

będącego przedmiotem odsprzedaży. Nabywcę obligują, w ramach złożonej oferty przetargowej 

oświadczenia i warunki szczegółowe opisane poniżej w ogłoszeniu i wzorze umowy – potwierdzone 

oświadczeniami złożonymi w ofercie. 

 

Rezonans magnetyczny Magnetom C! 0,35T z magnesem otwartym - identyfikacja                   

i oszacowanie: 

 - model/typ – magneto C! 0,35T, 

 - producent – Siemens, 

 - nr zestawu/serii – 28927, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-40-13-4, 

 - rok budowy – 2006, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną, 

 - obecnie nieprodukowany, 

 - niedopuszczony do eksploatacji (brak przeglądu). 

 

Cena wywoławcza: 300 000,00 zł 
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Warunki szczegółowe: 

Informacji dotyczącej przedmiotu sprzedaży, tj. rezonansu magnetycznego Magnetom C!, nr seryjny: 

28927, udzielają: Paweł Banyś +48 504 299 316 (Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej) oraz 

Paweł Szkodny, tel. (12)614 20 18, +48 504 299 344 (Dział Inżynierii Klinicznej) - od poniedziałku 

do piątku w godzinach: 800 - 1400. 

Ze stanem technicznym sprzętu można zapoznać się codziennie, od poniedziałku do piątku                  

w godzinach: 800 - 1200 –wymagane uprzednie umówienie spotkania. 

Kompletny demontaż aparatu Magnetom C! i wszystkich jego komponentów oraz demontaż i montaż 

elementów na drodze transportowej aparatu w szczególności ściany zewnętrznej pomieszczenia 

pracowni MR, odbiór, załadunek i transport zakupionej w wyniku przetargu aparatury na wyłączny 

koszt i po stronie Nabywcy – możliwy do max 15 dni roboczych po podpisaniu umowy i uprzednim 

dokonaniu zapłaty o której mowa w treści umowy kupna - sprzedaży (której wzór stanowi załącznik      

nr 2 do niniejszego ogłoszenia), po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z osobami wskazanymi do 

kontaktu. 

Prace związane z demontażem rezonansu Magnetom C! nr seryjny 28927, należy wykonać                  

w porozumieniu z Działem Inwestycji i Remontów Szpitala, kontakt – Paweł Bednarz, tel. (12) 614 24 

61 lub +48 727 450 190. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Zamawiającemu opis 

technologii wykonania prac, tj. min.: 

etap pierwszy: zabezpieczenie terenu i obiektu prac w zakresie i okresie ich prowadzenia, 

etap drugi: montaż belki stalowej, żelbetowej (lub zabezpieczenie stropodachu podporami 

pionującymi w miejscu wykonywania otworu, 

etap trzeci: demontaż ściany zewnętrznej, 

etap czwarty: wyjecie rezonansu Magnetom C! z pomieszczenia, 

etap piąty: w odniesieniu do pomieszczenia pracowni MR, w którym będzie demontowane urządzenie 

rezonansu magnetycznego Magnetom C! wraz z elementami klatki Faradaya Albatros, należy 

doprowadzić do stanu surowego od strony wewnętrznej oraz stanu wykończonego od strony 

zewnętrznej (elewacji budynku). W związku z powyższym należy zamurować otwór oraz wykończyć 

fragment ściany od zewnątrz materiałem zbliżonym do materiału w budynku (wełna mineralna + tynk 

elewacyjny). Ścianę zewnętrzną na całej powierzchni - przez którą będzie odbywał się demontaż 

urządzenia magnetom C!, należy pomalować farbą elewacyjną w obecnej kolorystyce budynku. 

Pomieszczenie pracowni MR od strony wewnętrznej należy przygotować i wykończyć na surowo. 

Elementy murowe należy jedynie wytynkować bez wykończenia malarskiego. Elementy, które uległy 

zniszczeniu przy demontażu (np. sufity podwieszane, płyty G-K ścienne, etc.) nabywca ma obowiązek 

zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie. Elementy wyposażenia, które mogą być ponownie 

wykorzystane np. lampy sufitowe, należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów Szpitala. 

Instalacje w pomieszczeniu pracowni MR: elektryczne, wodno -kanalizacyjne, należy pozostawić bez 

zmian. 

Pisemne potwierdzenie uzgodnień powyższych etapów prac Nabywca rezonansu Magnetom C! 

przedstawi przedstawicielowi Szpitala najpóźniej na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem prac 

związanych demontażem i odbiorem aparatu Magnetom C! 

Powyższy dokument stanowił będzie załącznik do protokołu odbioru o którym mowa w umowie kupna – 

sprzedaży. 
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II. Informacja o miejscu składania i otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert złożonych do przetargu odbędzie się dnia 14 września br. o godz. 1200 w pokoju nr 

29 - Działu Inżynierii Klinicznej (w Budynku A -V Szpitala, I p.). Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 

14 września br., do godz. 1130 na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego 

im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (kancelaria Dziennika Podawczego – Budynek A-V 

Szpitala, I p., hol główny). Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane 

uczestnika oraz opis:  

„Przetarg ofertowy na odsprzedaż sprzętu medycznego: rezonansu magnetycznego 

Magnetom C!, będącego własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła 

II – nie otwierać przed godziną 12.00 dnia 14 września 2021”. 

 

2. Okres związania z ofertą wynosi min. 30 dni – do zadeklarowania w załączniku nr 1. 

 

III. Informacja o wymaganej zawartości oferty: 

Oferta musi zawierać min.: 

1. Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1) zawierający: 

a) imię nazwisko i adres lub nazwę (firma) i siedzibę Oferenta. 

b) oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie, którą Oferent zobowiązuje się wnieść po 

rozstrzygnięciu postępowania, po uprzednim podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez 

organizatora przetargu, wskazanym na wystawionej przez Sprzedającego fakturze. 

c) oświadczenia, iż Oferent zapoznał się ze stanem technicznym ww. sprzętu i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Zaakceptowany wzór umowy dotyczącej kupna – sprzedaży (załącznik nr 2): 

a) podpisany przez oferenta na każdej stronie wzór umowy – potwierdzający zapoznanie się                

i akceptacje warunków umowy dotyczącej kupna – sprzedaży sprzętu będącego przedmiotem 

postepowania. 

 

IV. Powiadomienie o wyniku postępowania: 

1. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę (firmę) ustaloną jako Nabywcę ww. 

sprzętu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu, które będzie opublikowane na stronie internetowej Szpitala. 

2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek                

z ofert, w szczególności jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ofertowego lub nie wpłynęła ani jedna 

oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny min. wywoławczej, a także jeżeli komisja 

przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

 


