DPA.2113.2.2022
(nr sprawy)

Katowice, dnia 15.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
pisemnym ofertowym na sprzedaż złomu z zasobów Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof.
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ziołowej
45-47.
I.
Nazwa i siedziba organizatora przetargu
Organizatorem przetargu jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
NIP: 954-22-69-625 Regon: 001262860
Tel. (32)359 80 00, fax (032) 202-87-54
Internet: www.gcm.pl, e-mail: sekretariat@gcm.pl
Kontakt: Dział Administracyjno-Gospodarczy , telefon: (32) 359 88 54, (32) 359 84 67, (32) 359 84 51.
II.
Opis przedmiotu przetargu
1. Postępowaniem przetargowym objęta jest sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego (dalej: elektrośmieci), pochodzących z zasobów Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ziołowej 45-47,
obejmującego następujący asortyment:
L.p. Przedmiot
Kod
Orientacyjna
(szacunkowa) Minimalna
cena
odpadu
ilość w okresie 12 miesięcy (kg) jednostkowa
netto
(zł/kg)
Zużyty sprzęt
elektroniczny i
16 02 13*
1.
elektryczny
10 000
1,00
16 02 14
(monitory,
drukarki)
III. Podstawa prawna postępowania przetargowego:
Przetarg prowadzony jest na podstawie:
1. Kodeksu Cywilnego
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3. Zarządzenia Nr 78/2013 z dnia 28.06.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w sprawie: zasad rozporządzenia aktywami trwałymi przez Szpitale Kliniczne, dla
których podmiotem tworzącym jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
4. Zarządzenia Nr 93/2013 z dnia 04.09.2013 r. w sprawie: zasad rozporządzania aktywami trwałymi
przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach;
5. Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego w Górnośląskim
Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
IV. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu, w Budynku Administracyjnym nr 1 p. 11
do dnia 16.08.2022 r. do godz. 10:30
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V.
Szczegółowe warunki umowy:
1. Okres trwania Umowy: 12 miesięcy od daty podpisania.
2. Organizator przetargu wymaga, by Kupujący:
a) dostarczył do wskazanego miejsca pojemniki do selektywnego zbierania odpadów,
b) odbierał odpady we własnym zakresie, własnym transportem i na własny koszt;
c) ważył, ładował i transportował odpady oraz posiadał wagę z aktualnym świadectwem
legalizacji,
d) odbierał odpady sukcesywnie, zgodnie ze zgłoszeniami Sprzedającego, z miejsc przez niego
wskazanych.
3. Szczegółowe warunki umowy, która ma zostać zawarta w wyniku przetargu określone zostały
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 100% cena
L.p. Przedmiot
Kryterium [K]
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
1.
100%
(elektrośmieci)
2.

Punkty za kryteria wymienione w pkt 1 będą obliczane dla każdej ważnej ocenianej oferty wg
wzoru:
P1-n = [(elektrośmieci 0/elektrośmieci max) x K]
P1-n
elektrośmieci 0
elektrośmieci max
K
3.
4.

–
–
–
–

punkty uzyskane przez oferenta
oferowana cena jednostkowa netto stali
najwyższa oferowana cena jednostkowa netto stali
waga kryterium podana w pkt VI.1

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów
(maksymalnie 100).
Jeżeli dwie (lub więcej) najkorzystniejsze oferty uzyskały tą samą liczbę punktów Organizator
wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych ofert w formie pisemnej w wyznaczonym przez
organizatora terminie. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostaną złożone oferty
dodatkowe przetarg zostanie odwołany.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci:
Do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
b) parafowany przez Oferenta lub osobę upoważnioną wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do
Ogłoszenia;
c) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
ofert;
d) odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców KRS wydane nie wcześniej niż 4 miesiące przed terminem składania ofert;
e) kserokopię Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
f) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
g) dowód wniesienia wadium.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium:
1. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych). Wpłata
musi nastąpić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy Organizatora przetargu: Bank BGK
Katowice nr rachunku: 47 1130 1091 0003 9111 4920 0007. Jako tytuł wpłaty należy podać:
Wadium w przetargu Nr DPA.2113.2.2022
2. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana będzie zwrócone w terminie
7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zwrócone w terminie 7
dni od podpisania umowy.
4. W przypadku odwołania przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim oferentom.
5. Wadium będzie przechowane na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
6. Organizator zatrzymuje wadium (t. j. nie zwraca Oferentowi) w przypadku, gdy Organizator
przetargu wezwie Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty i określi mu dla
wykonania tej czynności termin, a Oferent mimo upływu tego terminu nie złoży wyjaśnień lub nie
uzupełni oferty.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferent składa ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Formularz oferty musi być prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełniony, podpisany
i opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
6. Wszystkie strony oferty winne być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta.
7. Dokumenty składane w formie kserokopii i odpisów muszą być poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu, w Budynku Administracyjnym nr 1 p. 11
w zamkniętej kopercie gwarantującej zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia
ofert.
9. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :
Nazwa, adres Oferenta
………………………………
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
Oferta w postępowaniu przetargowym nr DPA.2113.2.2022
Nie otwierać przed 16.08.2022 r. do godziny 11:00
10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta wymagane jest złożenie wraz
z ofertą oryginału pełnomocnictwa.
11. Brak choćby jednego z wymienionych w części VII dokumentów, złożenie dokumentów
nieaktualnych lub niepotwierdzających spełnienia warunków określonych w części VII spowoduje
odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem zapisów części XII pkt 4 niniejszego Regulaminu.
12. Oferent oraz osoba uprawniona/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta nie mogą pełnić
w GCM im. prof. Leszka Gieca ŚUM w Katowicach funkcji kierowniczych ani też być
spokrewnione bądź spowinowacone z osobami pełniącymi takie funkcje, a także pozostawać
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z osobami pełniącymi funkcje kierownicze u Organizatora w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
X.
Informacje o trybie zadawania pytań:
1. Pytania dotyczące przetargu można kierować na adres:
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice,
faxem na numer: (032) 202-87-54
lub w formie elektronicznej na adres: www.gcm.pl, e-mail: sekretariat@gcm.pl
2. Organizator udzieli odpowiedzi na pytanie związane z przetargiem, pod warunkiem, że wpłynie nie
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Pytania złożone po tym terminie Organizator pozostawi bez odpowiedzi.
XI. Termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Organizatora przetargu, w Budynku Administracyjnym nr 1 p. 11
w dniu 16.08.2022 r. o godz. 11:00.
VI. Termin rozstrzygnięcia przetargu:
Przetarg zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia .2022 r.
XII. Procedura przetargowa:
1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala.
2. W części jawnej Komisja:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) podaje nazwę Oferenta i zaproponowaną cenę.
W części jawnej mają prawo uczestniczyć Oferenci.
3. W części niejawnej (bez udziału Oferentów) Komisja:
a) weryfikuje oferty oraz ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie
Przetargu;
b) odrzuca oferty, które:
 nie odpowiadają warunkom określonym w Ogłoszeniu o Przetargu, w części VII
 złożone zostały po terminie,
 nie zostały zabezpieczone wadium,
 nie zostały uzupełnione lub co do których nie złożono wyjaśnień w wyznaczonym
terminie;
c) przyjmuje pisemne wyjaśnienia, oświadczenia i dokumenty złożone przez Oferentów na
wniosek Komisji;
d) wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert,
e) sporządza protokół przetargowy
4. Organizator przetargu na każdym etapie przetargu ma prawo pisemnego żądania od oferentów
wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów, w szczególności jeśli treść złożonej oferty budzi
wątpliwości lub oferta nie spełnia warunków określonych przez Organizatora. Organizator
przetargu określi oferentowi termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów.
Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
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XIII. Termin związania ofertą:
Oferent jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia Umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zawiadomi na piśmie Oferentów,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (ﬁrmę), siedzibę i adres oferenta, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
b) ofertach, które zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator niezwłocznie umieści na stronie
internetowej http://bip.gcm.pl/index.php/ogloszenia.html oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy (zaakceptowanej
w przetargu przez Oferenta) lub zmiany zapisów umowy w przypadku gdy Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach po rozstrzygnięciu przetargu odpowiednio nie wyrazi
zgody na jej zawarcie lub zgłosi uwagi do jej treści. W takim przypadku postanowienie art. 704 §2
zdanie trzecie Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
4. Organizator zawiadomi Oferenta o wyborze i wezwie go do stawienia się w siedzibie Organizatora
przetargu w celu podpisania umowy w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
XV. Klauzula ochrony danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych Oferentów jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40–635
Katowice – Ochojec;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka
Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest Pani Irena Chlebik, kontakt
iod@gcm.pl, 32/359-89-54;
c) Dane osobowe Oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
związanym z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;
d) odbiorcami danych osobowych Oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o niniejsze ogłoszenie lub Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2018 poz. 1025),
e) dane osobowe Oferentów będą przechowywane przez okres archiwizacji ustalony na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
f) w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane;
g) Oferent posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO;
 prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
h) podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie nie podanie danych skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
XVI. Pozostałe informacje:
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie do odwołania przetargu lub zmiany jego
warunków bez podania przyczyn.
XVII. Załączniki do Ogłoszenia o przetargu:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie oferenta;
3. Projekt umowy.
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