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Kraków 2022.06.07 

Znak procedury: LI/5503/15/2022/1 

 

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 oraz uchwały nr 14/2022 Rady Społecznej 

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

Specjalistyczny im. Jana Pawła II sprzętu medycznego, Dział Inżynierii Klinicznej KSS im. Jana Pawła II w Krakowie 

ogłasza: 

 

„Przetarg ofertowy na odsprzedaż sprzętu medycznego: generatora do ablacji 

wewnętrznej serca, wanien do masażu kończyny górnej, dolnej oraz do 

hydromasażu, komory kriogenicznej, kriosauny, stołu zabiegowego, aparatu RTG  

z ramieniem C, aparatu do elektrostymulacji oraz kolumny terapeutycznej, 

będącego własnością  

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”. 

 

I. Informacje ogólne 

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

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne pakiety. Nabywcę obligują, w ramach złożonej oferty 

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

oświadczeniami złożonymi w ofercie podpisanymi przez osobę upoważnioną ze strony Nabywcy. 

 

PAKIET I – Generator do ablacji wewnętrznej serca – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – 39D-76X, 

 - producent – JOHNSON&JOHNSON, 

 - nr zestawu/serii – ST-0311, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-42-111-1, 

 - rok budowy – 2000, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 1 500,00 zł 

 

PAKIET II – Wanna do masażu kończyny górnej – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – 1114E, 

 - producent – TECHNOMEX, 

 - nr zestawu/serii – 0903/06, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-10-3, 

 - rok budowy – 2006, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 3 500,00 zł 
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PAKIET III – Wanna do masażu kończyny dolnej – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – 1110E, 

 - producent – TECHNOMEX, 

 - nr zestawu/serii – 0140/07, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-10-2, 

 - rok budowy – 2006, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 4 000,00 zł 

 

PAKIET IV – Wanna do hydromasażu– identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – T-MP UMW AUTOMAT, 

 - producent – TECHNOMEX, 

 - nr zestawu/serii – 0136/07, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-10-1, 

 - rok budowy – 2006, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 5 000,00 zł 

 

PAKIET V – Komora kriogeniczna – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – 0401, 

 - producent – JUKA, 

 - nr zestawu/serii – 02216, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-12-2, 

 - rok budowy – 2007, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 15 000,00 zł 

 

PAKIET VI – Urządzenie niskotemperaturowe Kriosauna – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – 0104, 

 - producent – JUKA, 

 - nr zestawu/serii – 04020, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-12-3, 

 - rok budowy – 2007, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 20 000,00 zł 
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PAKIET VII – Stół zabiegowy – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – SOLO(SU-01), 

 - producent – FAMED ZYWIEC, 

 - nr zestawu/serii – 1098/00056, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-48-6-27, 

 - rok budowy – 1998, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 2 000,00 zł 

 

PAKIET VIII – Aparat RTG z ramieniem C – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – Arcadis Avantic, 

 - producent – SIEMENS, 

 - nr zestawu/serii – 31095, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-40-1-69, 

 - rok budowy – 2006, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 90 000,00 zł 

 

PAKIET IX – Aparatu do elektrostymulacji – identyfikacja i oszacowanie: 

 - model/typ – PHYSIOTER D-50, 

 - producent – MARP ELECTRONIC, 

 - nr zestawu/serii – D50119 V.1.7, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – T-41-6-2, 

 - rok budowy – 2002, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 1 500,00 zł 

 

PAKIET X – Kolumna terapeutyczna – identyfikacja i oszacowanie: 

 - producent – ATLAS, 

 - nr inwentarzowy Szpitala J.P. II – P-49-2-1, 

 - rok budowy – 2014, 

 - sprawny technicznie, 

 - posiada dokumentację techniczno – eksploatacyjną. 

 

Cena wywoławcza: 750,00 zł 
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Warunki szczegółowe: 

Informacji dotyczących przedmiotów sprzedaży, tj. generatora do ablacji wewnętrznej serca, wanien do masażu 

kończyny górnej, dolnej oraz do hydromasażu, komory kriogenicznej, kriosauny, stołu zabiegowego, aparatu RTG  

z ramieniem C, aparatu do elektrostymulacji oraz kolumny terapeutycznej, udziela 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. 

Odbiór, załadunek i transport zakupionej w wyniku przetargu aparatury na wyłączny koszt Nabywcy – możliwe 

niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, o której mowa w umowie sprzedaży (której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia), po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktu. 

 

II. Informacja o miejscu składania i otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert złożonych do przetargu odbędzie się dnia 21 czerwca 2022r. o godz. 1200 w pokoju nr 29 - Działu 

Inżynierii Klinicznej (w Budynku A -V Szpitala, I p.). Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022r., 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: LI/5503/15/2022/1 Przetarg ofertowy 

na odsprzedaż sprzętu medycznego: generatora do ablacji wewnętrznej serca, wanien do masażu 

kończyny górnej, dolnej oraz do hydromasażu, komory kriogenicznej, kriosauny, stołu zabiegowego, 

aparatu RTG z ramieniem C, aparatu do elektrostymulacji oraz kolumny terapeutycznej, będącego 

własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – nie otwierać przed godziną 

12.00 dnia 21 czerwca 2022r. 

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 sprzedaży (załącznik nr 2): 

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

umowy dotyczącej 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 wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna 

oferta nie spełnia warunków przetargu. 

 


