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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO:

AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 81-394  GDYNIA

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Gdyni



Gdynia, dnia 29.03.2022 r.

W przetargu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą wymagania zawarte
w szczegółowych warunkach przetargu oraz wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i
miejscu wyznaczonym w niniejszych szczegółowych warunkach przetargu.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU

a) Przedmiotem przetargu jest zbycie mienia ruchomego –ambulanse medyczne wyszczególnionych
w Załączniku Nr 2 do szczegółowych warunków przetargu.

b) Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  w 
Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki. Zdrowotnej.

c) Cena wywoławcza brutto poszczególnych urządzeń została określona w Załączniku Nr 2.

d) Mienie przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie MSPR w Gdyni SPZOZ, przy
ul. Żwirki i Wigury 14 w dniach od 04.04.2022 r. do 15.04.2022 r. od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 od  14.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Sławomirem
Blachowskim tel. kont. 506 037 208.

e) Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane urządzenia.

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze
szczegółowymi  warunkami  przetargu,  w  formie  maszynopisu  lub  druku  i  uzupełnić  wymaganymi
załącznikami. Oferta musi być podpisana. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć
ponumerowane  i  parafowane  strony.  Wszystkie  strony  oferty  muszą  być  spięte  w  sposób
zapobiegający dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferty należy składać w nieprzejrzystych,
zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opatrzona napisem:

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO:
AMBULANSE MEDYCZNE
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. Żwirki i Wigury 14
81-  394 Gdynia

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

Oferta powinna zawierać:



a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności
gospodarczej  (dotyczy  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą),  poświadczone  za
zgodność z oryginałem przez oferenta,

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – jako wzór załącznik nr 1,

c) kopie dowodu wniesienia wadium.

4. KRYTERIA OCENY

Proponowana cena jednostkowa (brutto) – 100 %

Uwaga:

W przypadku złożenia ofert z taką samą wartością w zakresie tego samego asortymentu, organizator
przetargu może zarządzić składanie ofert dodatkowych.

5. WADIUM

Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego ambulansu, wg
pozycji  przetargowej  z  ogłoszenia  -  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  PRZETARGU Załącznik nr  2  –
Wykaz ambulansów, tytułem zabezpieczenia obowiązków wynikających z przetargu.

Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

Wadium należy wpłacić do kasy lub na rachunek Banku PKO S.A. 
o  nr  r-ku  50  1240  5354  111  0010  6275  2704 Organizatora  przetargu   najpóźniej  do  dnia
19.04.2022r roku do godz. 12:00 
Kopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Organizator przetargu zwróci wadium, jeżeli:

a) zawarto umowę sprzedaży,

b) upłynął termin związania z ofertą,

c) unieważniono przetarg.

Oferent,  którego  oferta  została  wybrana,  traci  wadium  na  rzecz  organizatora  przetargu  w
przypadku, gdy:

a) sprzedaż przedmiotu przetargu stała się niemożliwa z winy oferenta,

b) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.

6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU

Ze strony Sprzedawcy osoba uprawniona do kontaktowania się z kupującymi jest:



 Pan Sławomir Blachowski  Kierownik ds. Transportu 

tel .kom. 506 037 208 /fax: 58 660 88 11, adres mail: s.blachowski@pogotowie.gdynia.pl

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach przetargu na-
leży złożyć do dnia 20.04.2022 r. do godziny 12:00 w siedzibie organizatora przetargu tj. MIEJSKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14,
81-394  Gdynia 

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04. 2022 r. o godzinie 12:30. w siedzibie Organizatora
przetargu tj.  MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SAMODZIELNY PU-
BLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ przy ul. Żwirki i Wigury 14, w Gdyni – Sekretariat Dyrekto-
ra.

b)  Komisja w części jawnej posiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia ofert, ogłasza prawidłowość
ogłoszenia przetargu, ilość ofert oraz ogłasza oferentom, które z ofert są ważne lub nie.

c) Otwarcie ofert przeprowadza komisja przetargowa.

d) Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez
podania przyczyny.

e) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny.

f)  Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany oddzielnie dla  każdej pozycji  przetargowej z

ogłoszenia - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU Załącznik nr 2 –  Wykaz ambulansów,

g)  Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty
i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

1. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta,

b) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.

2. Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygniecie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca
wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu.



3.  Po  zakończeniu  przetargu  zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  mailem oferentów o  wyborze
oferty i umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieści na
stronie internetowej: www.pogotowie.gdynia.pl – w Biuletynie zamówień publicznych. - 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz zbywanych ambulansów

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1

.................................... dnia ...............

FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO AMBULANSE MEDYCZNE

MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SAMODZIELNE-

GO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKIM ZDROWOTNEJ, 

UL. ŻWIRKI I WIGURY 14 

81-394 GDYNIA

NAZWA OFERENTA: ..........................................………………………………………….

ADRES: ……………………………………………….........................................................

REGON: …………….……….........….....……

NIP: ………………….…….....………………..

Przedmiotem oferty jest nabycie:

............................................................................................…..………………………….. 

(nazwa samochodu,) 

Proponowana cena przez oferenta:

..........................................................................................................................................................  zł
(brutto).

(słownie: ………........................................................................................................................……),

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuje treść ogłoszenia oraz warunki przetargu.

http://www.pogotowie.gdynia.pl/


Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  projektu  umowy  i  powyższy  projekt  akceptuje  bez
zastrzeżeń.

.......................................................
               (podpis oferenta)

Wykaz załączników do oferty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej - dotyczy
wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarcza.

         2) kopia dowodu wniesienia wadium.

Załącznik nr 2 – Wykaz ambulansów medycznych

Samochód osobowy Liczba
kilometrów.

rok 

produkcji. 

cena
wywoławcza
(zł)

Uwagi

1 Mercedes  -Benz  Model
116 Vito CDI MR E 5 2,9 t
Nr rej. GA 0417 N

168 852 2011 23 600 Opinia  Rzeczoznawcy
Nr.793-GDP-21  z  dnia
04.11.2021 

2 Mercedes-Benz  Model
315Sprinter  CDI  MR  E4
3,5 t  Nr rej.GA 6254E

379 963 2007 29 700 Opinia  Rzeczoznawcy
Nr.795-GDP-21  z  dnia
03.11.2021

2 Mercedes-Benz  Model
315Sprinter  CDI  MR 0,6
E4 3,5 t Nr rej. GA 7020 H

298 525 2008 17 600 Opinia  Rzeczoznawcy
Nr.794-GDP-21  z  dnia
03.11.2021

Szczegółowe informacje:

Zapisane w Opiniach Rzeczoznawcy,

stan ogólny widoczny na dołączonych fotografiach.



Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Umowa Nr MSPR………/2022

      zawarta w dniu …………… w Gdyni,

 pomiędzy:

Miejską  Stacją  Pogotowia  Ratunkowego  w  Gdyni  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki
Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14,  81-394  Gdynia,  wpisaną  do  Rejestru
Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  0000011428,  NIP  586-19-86-956,  Regon  190502151,
reprezentowaną przez:

 Dyrektor Beatę Pająk - Michalik

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”.

a

……………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,

na podstawie  oferty oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu  na zbycie mienia ruchomego –
ambulans/e medyczny/e, strony zawierają umowę o poniższej treści:

§1

Sprzedawca oświadcza, że:

1.  jest właścicielem:……………………………………………………….

2. przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w  pkt  1  jest  wolny  od  wad  prawnych,  nie  stanowi
przedmiotu żadnego zabezpieczenia ani nie jest przedmiotem toczącego się postępowania, a
na jego zbycie posiada stosowne zgody podmiotu tworzącego.

§2

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  sprzedaż  ambulansu  medycznego  opisanego  w  §  1
niniejszej umowy.

2. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa własność opisanego w § 1 przedmiotu sprzedaży



za cenę ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………. złotych).
3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa w ust. 2 w terminie 7

dni od dnia doręczenia faktury, wystawionej przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca  zastrzega,  iż  do  czasu  uiszczenia  całej  ceny  przez  Kupującego,  przedmiot

sprzedaży stanowi własność Sprzedawcy.
§3

1. Kupujący  oświadcza,  iż  dokładnie  zapoznał  się  z  parametrami  i  stanem  technicznym
nabywanego  w drodze  niniejszej  umowy  przedmiotu  umowy  oraz  nie  zgłasza  w  tym
zakresie żadnych zastrzeżeń.

2. Kupujący oświadcza, iż nie będzie występował we wskazanym wyżej zakresie z żadnymi
roszczeniami wobec Sprzedawcy z tytułu niniejszej umowy.

§4

1. Kupujący  zobowiązuje  się  do  odebrania  z  siedziby  Sprzedawcy  przedmiotu  sprzedaży,  w
terminie 7 dni od dnia uiszczenia ceny wskazanej w § 2.

2. Przekazanie  samochodu  oraz  kompletu  jego  dokumentacji  technicznej  odbędzie  się  w
obecności  osób  upoważnionych  przez  Sprzedawcę  i  Kupującego,  na  podstawie  protokołu
podpisanego przez te osoby

§5

Wszelkie  koszty  związane  z  niniejszą  umową,  w  szczególności  podatek  od  czynności  
cywilnoprawnych, obciążają Kupującego.

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

           Załącznik nr 1 do umowy:
                 KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH REPREZENTANTÓW

     Sprzedawca Kupujący



Załącznik nr 1 do Umowy MSPR……../2022

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH REPREZENTANTÓW

1. Informujemy, że Administratorem Danych jest MSPR w Gdyni SP ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14.
2. Kontakt do Administratora: MSPR w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki Wigury14, biuro@pogotowie-

.gdynia.pl
3. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pogotowie.gdynia.pl
4. Administrator w toku prowadzenia działalności, może przetwarzać dane:

a. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców,
b. pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. 

kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.
5. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby 

występujące w ich imieniu, takie jak:
a. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy ko-

respondencyjne,
b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach,
c. dane kontaktowe (numery telefonów, adres email),
d. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres 

uprawnień).
6. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji 

kontrahenta, pozyskiwać  dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak pro-
wadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).

7. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:
a. zgodnie z art.6 ust.1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla reali-

zacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwi-
sko, dane kontaktowe i rejestrowe)). Podanie danych koniecznych dla związania umową 
lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane oso-
bowe w okresie trwania umowy,

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązko-
we, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowy-
wać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz doku-
mentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje),

c. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy 
interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, 
których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 usy.1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesa-
mi są:
a) prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń,
b) prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowania działań gospodarczych, w 

tym  realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych,
c)  weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów,

mailto:iod@pogotowie.gdynia.pl
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d) ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności 
oraz ochrona przed takimi roszczeniami- w czasie uwzględniającym okresy wygaśnię-
cia poszczególnych roszczeń.

8. Administrator może ujawnić dane osobowe:
a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów powierze-

nia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i 
organizacyjnego,

b. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postę-
powań.

9. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz prawo do ich usu-
nięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
– w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.

      10. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z  prawem.


