
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdów sanitarnych 
(karetek) Peugeot Boxer 33, 2.2 HDI, Mercedes Sprinter 316 CDI 

 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu, adres: 
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na 
sprzedaż pojazdów sanitarnych (karetek): 

Peugeot Boxer 33, 2.2 HDI – 1 szt. 
Mercedes Sprinter 316 CDI – 1 szt. 

 
1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: Specjalistyczny Szpital  im. dra Alfreda 

Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, NIP 886-23-85-315, tel.74 
6489600 , fax 74 6489746. 

2. Miejsce przetargu: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, bud. C sala konferencyjna. 

3. Termin przetargu: 24.03.2022r.  godz. 10.00   
4.  Przedmiot przetargu:  

a) Pojazd sanitarny (karetka) Peugeot Boxer 33 2.2 HDI, liczba miejsc – 7, 
numer rejestracyjny: DB 47323, pojemność  - 2198cm3, moc: 88,00 KW, rok 
produkcji:  2006r., przebieg: 260 621 km (diesel) 
Cena wywoławcza pojazdu: 11 800,00 zł 
Wadium: 1 180,00 zł  

b) Pojazd sanitarny (karetka) Mercedes Sprinter 316 CDI, liczba miejsc – 5, 
numer rejestracyjny: DB 1408C, pojemność - 2143cm3, moc: 120,00 KW, rok 
produkcji:  2009r., przebieg: 250 424 km (diesel) 
Cena wywoławcza pojazdu: 26 200,00 zł 
Wadium: 2 620,00 zł  

5. Sposób wpłacania wadium: Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać 
przelewem na konto Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A. o/ Wałbrzych 36 1500 
1764 1217 6005 2413 0000. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na w/w konto Szpitala. 

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie zgodnej z Regulaminem 
przetargu oferty oraz wpłata wadium.  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu 
(sekretariat) w zaklejonej i nieprzejrzystej  kopercie  z napisem „Przetarg  na sprzedaż 
pojazdów sanitarnych (karetek)”  do dnia 24.03.2022r.  do godz.10.00. 
Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez rozpatrywania. 
Oferta powinna zawierać: 

 dokładne dane oferenta t.j imię nazwisko, adres, w przypadku gdy oferentem 
jest osoba prawna lub prowadząca działalność gospodarczą – nazwę firmy 
wraz z siedzibą oraz aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru, 

 proponowaną  cenę nie niższą niż cena wywoławcza, datę sporządzenia oferty, 
podpis oferenta lub osoby umocowanej (wraz z pełnomocnictwem ), dowód 
wpłaty wadium (oryginał), 

 oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 



 oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem 
technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży (Zał. Nr 4 Regulaminu) 

7.   Otwarcie ofert nastąpi  25.03.2022r.  o godz.  10.00  w siedzibie Sprzedającego w 
Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 , bud. C sala konferencyjna. 

8. Informacje dodatkowe: 

 pojazdy można obejrzeć przy garażach znajdujących się  w budynku F Pulmonologii, w 
siedzibie Szpitala od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.00 po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 607178348, 603332907 - Dział Obsługi Szpitala), 

 z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Obsługi Szpitala przy ul. 
Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych lub na stronie internetowej Sprzedającego 
www.zdrowie.walbrzych.pl, 

 wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane 
na poczet ceny, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostają im 
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, 

 wpłacone wadium przepada na rzecz Szpitala, w razie wycofania oferty po terminie 
wskazanym w ogłoszeniu lub w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia  przetargu, 

 nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Szpital, 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 

 wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie od dnia wpływu ceny zakupu na konto bankowe 
Szpitala wskazane na rachunku sprzedaży (fakturze), 

 wybranemu Oferentowi, który nie zapłacił ceny nie przysługuje roszczenie o wydanie 
pojazdu, a Szpitalowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz zatrzymania 
wniesionego wadium, 

 dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej ważnej oferty, 
 okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, 
 ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
        p.o. DYREKTORA SZPITALA 
                 Dominik Łoziński 


