
Regulamin
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)

na sprzedaż aparatu RTG z ramieniem C BV Libra 001857, rok prod. 2008

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie: 
1. Krystyna Kulesza – Huryń – Przewodnicząca komisji
2. Marzanna Makarewicz – Płońska – Członek komisji
3. Bogdan Warzeszkiewicz – Członek komisji
4. Mariusz Krepski – Członek komisji
5. Grzegorz Iwaszczuk – Członek komisji
6. Bogusław Bajko – Członek komisji

1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 

Zespolony im.  J.  Śniadeckiego  w  Białymstoku,  zwany dalej  SPZOZ WSZ –  właściciel 
wystawionego na licytację aparatu RTG z ramieniem C.

2. Uczestnikiem licytacji staje się osoba zainteresowana zakupem wystawionego na licytację 
aparatu RTG z ramieniem C po spełnieniu warunków regulaminu i jego pisemnej akceptacji.

3. Kupującym  staje  się  uczestnik  licytacji,  który  z  zastrzeżeniem  wyjątków  zawartych 
w regulaminie zaoferował najwyższą cenę.

4. Wydanie aparatu RTG z ramieniem C nastąpi po zawarciu umowy kupna – sprzedaży.
5. Niniejszy  regulamin  może  zostać  zmieniony  w  każdym  czasie  przez  SPZOZ  WSZ 

z zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić w dniu licytacji.

2. Uczestnicy licytacji
1. Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne i prawne, które przed licytacją wypełnią 

kwestionariusz  zgłoszeniowy,  zaakceptują  postanowienia  niniejszego regulaminu,  wpłacą 
wadium i przedłożą dowód wpłacenia wadium.

2. Uczestnik licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny po spełnieniu warunków jw.
3. Do licytacji nie mogą przystąpić osoby lub firmy, które nie wywiązały się z zobowiązań 

finansowych wobec SPZOZ WSZ.
4. Uczestnicy biorą udział  w licytacji  osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się 

pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

3. Wadium
1. Wpłacone wadium upoważnia do brania udziału w przetargu.
2. Wysokość wadium wynosi 5 000 zł.
3. Wadium  powinno  być  wpłacone  w  kasie  SPZOZ  WSZ  najpóźniej  na  1  godzinę  przed 

rozpoczęciem licytacji, lub na konto SPZOZ WSZ nr 67 1160 2202 0000 0002 0732 8271.
4. Uczestnik  traci  wadium na  rzecz  SPZOZ WSZ,  jeżeli  mimo wygrania  licytacji  odstąpił 

od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
5. Wadium  wpłacone  przez  uczestników,  którzy  nie  wygrali  licytacji  zostanie  zwrócone 

w terminie  2  dni  roboczych  po zakończeniu  licytacji  lub  7 dni  roboczych w przypadku 
zaistnienia sytuacji opisanej w p.4. Licytacja pp. 5.

4. Licytacja
1. Licytacje prowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora SPZOZ WSZ, 

rozstrzyga wszelkie spory, ogłasza zakończenie licytacji i wskazuje jego zwycięzcę.
2. Ustala się wysokość postąpienia (podwyższenia stawki) na kwotę 500 zł.
3. Kupującym  zostaje  ta  osoba,  która  zaoferowała  najwyższą  cenę  i  mimo  trzykrotnego 

zaproszenia do jej podwyższenia nikt jej nie przebił.



4. Komisja przetargowa ogłasza sprzedaż aparatu RTG z ramieniem C i wskazuje kupującego, 
jeżeli  w chwili  zakończenia  licytacji  oferowana  cena  była  wyższa  o  co  najmniej  jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Trzy najwyższe oferty złożone w czasie licytacji wiążą składających je uczestników przez 
okres  1  tygodnia  od  dnia  licytacji.  W  przypadku  nie  przystąpienia  przez  uczestnika 
wskazanego podczas licytacji jako kupującego, do umowy kupna – sprzedaży aparatu RTG 
z  ramieniem  C,  SPZOZ  WSZ  może  przyjąć  kolejne  pod  względem  wysokości  oferty 
złożone w czasie licytacji. Kolejny oferent staje się kupującym w rozumieniu niniejszego 
regulaminu.

6. Z przebiegu licytacji sporządza się protokół.

Zatwierdzam niniejszy Regulamin wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o przetargu (licytacji)
Załącznik nr 2 -  Opis przedmiotu przetargu (licytacji)


