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Słownik wybranych terminów specjalizowanych występujących raporcie  

Środek techniczny – narzędzie maszynowe lub nie maszynowe bądź pomieszczenie, służące do 
zaspokajania potrzeb materialnych i charakteryzujące się wejściem, wyjściem i działaniem. Istotą 
środków technicznych są systemy informacyjne, masowe i energetyczne.  

Megaukład techniczny – zaprojektowany układ środków technicznych (maszyn i urządzeń), 
dobranych ze względu na celowe działanie tego układu jako całości. 

Wartość rynkowa – racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny 
zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości 
stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i 
sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie.  

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku tzn. m.in. na 
rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. Na pojęcie wartości rynkowej nie są 
nałożone żadne więzy czasowe w sensie ograniczeń czasu poszukiwania klienta. 

Wartość rynkowa przy kontynuacji działania – jest to rodzaj wartości rynkowej odnoszącej się do środków 
i megaukładów technicznych które są już zainstalowane i uruchomione, działają i będą dalej działać w tym 
samym miejscu. Wartość ta obejmuje koszt zainstalowana oraz uruchomienia i najczęściej ma zastosowanie 
przy zmianie właściciela zakładu lub linii technologicznej, lecz bez przemieszczania maszyn i urządzeń. 
 [źródło: Klimek, T. (2018), Standard szacowania wartości środków i megaukładów technicznych, wydanie I, 
Wydawca: Fundacja BOMIS]  

Wyrób medyczny –  „ (…)wyrób medyczny - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, 
materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem 
przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub 
terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do 
stosowania u ludzi w celu: 
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub 

upośledzenia, 
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 
d) regulacji poczęć 
- który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być 
wspomagane takimi środkami;” 

[źródło: Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych, § 2 ust. 38; Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.] 
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1. Zamawiający 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
ul. Chocimska 24 
00-791 Warszawa 

2. Władający 

Pracownia EUS 
Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. 
Bródnowskie Centrum Kliniczne 
ul. Kondratowicza 8 
03-242 Warszawa 

3. Przedmiot opinii 

Przedmiotem wyceny jest megaukład wideogastroskopu ultrasonograficznego (EUS) złożony z: 
 Aparatu USG, Aloka, Prosound α 7 z dwiema głowicami: 

 Głowicą convex, matrycową, typ: UST-9130 
 Głowicą liniową, typ: UST-5412 

 Zestawu wideogastroskopu Olympus, GF UCT 180 z przewodem przyłączeniowym do aparatu 
USG, typ: MAJ-1597  

 Pompy endoskopowej, Olympus OFP-2 

4. Cel wyceny 

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej przy kontynuacji działania megaukładu 
wideogastroskopu ultrasonograficznego (EUS). 

5. Podstawa metodologiczna sporządzenia opinii 

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określonej potrzebą zamawiającego, należy najpierw 
zidentyfikować przedmiot wyceny a następnie oszacować jego wartość.  

 Wartość rynkowa jest zdefiniowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny 
kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot 
transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na 
decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji 
oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży 
na wolnym rynku. 
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Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku tzn. 
m.in. na rynku o nieograniczonym dostępie chętnych do kupna i sprzedaży. Na pojęcie wartości 
rynkowej nie są nałożone żadne więzy czasowe w sensie ograniczeń czasu poszukiwania klienta. 

Wartość rynkowa przy kontynuacji działania – jest zdefiniowana jako rodzaj wartości rynkowej 
odnoszącej się do środków i megaukładów technicznych które są już zainstalowane i uruchomione, 
działają i będą dalej działać w tym samym miejscu. Wartość ta obejmuje koszt zainstalowana oraz 
uruchomienia i najczęściej ma zastosowanie przy zmianie właściciela środków i megaukładów 
technicznych, lecz bez ich przemieszczania. 

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, konstrukcję, kompletność, stan techniczny, 
sprawność działania, wiek oraz pozostały do dyspozycji spodziewany okres eksploatacji. 

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są: 

 Szczegółowa, możliwa do przeprowadzenia, identyfikacja przedmiotu wyceny, 
 Ustalenia dotyczące działania, sprawności technicznej megaukładu 

endosonograficznego oraz kompletności przedmiotu wyceny, 
 Ustalenia dotyczące możliwości dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, 
 Analiza rynku wtórnego używanych aparatów ultrasonograficznych, 

endosonoskopów oraz pomp endoskopowych takich samych lub podobnych w 
zakresie parametrów technicznych i funkcji do przedmiotu wyceny, 

 Aktualna oferta sprzedaży nowego aparatu ultrasonograficznego z funkcją EUS do 
współpracy z wideogastroskopami Olympus, GF-UCT180. 

Oszacowanie wartości rynkowej przedmiotu wyceny przeprowadzono w podejściu 
porównawczym metodą analizy trendu zmian cen ofertowych. 

Wyceny dokonano wg. Standardu Szacowania Wartości Środków i Megaukładów 
Technicznych BOMIS®. 

6. Data i miejsce oględzin 

Oględzin megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego dokonano w dniu  7 maja 
2021 r. w miejscu jego zainstalowania, tj. w Pracowni EUS, Zespołu Oddziałów Chorób 
Wewnętrznych i Gastroenterologii, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, 
przy ulicy Kondratowicza 8.  

7. Informacje dodatkowe 

7.1. Wideogastroskop ultrasonograficzny Olympus GF-UCT180 posiada tabliczkę znamionową z 
nazwą wytwórcy, oznaczeniem typu, numer seryjny oraz oznakowanie znakiem CE. 

7.2. Aparat USG, Aloka Prosound α 7 z jedną głowicą convex, matrycową, posiadają tabliczki 
znamionowe (w postaci trwałych naklejek) z nazwą i adresem wytwórcy, nazwą modelu i 
typu, numerem seryjnym,  datą produkcji (aparat USG) oraz oznaczeniem znakiem CE z 
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numerem jednostki notyfikowanej: 0123 – TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen, 
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Republika Federalna Niemiec, która brała udział w 
procedurze oceny zgodności wyrobu medycznego. 

7.3. W trakcie oględzin nie okazano głowicy liniowej aparatu ultrasonograficznego oraz właściwej 
pompy endoskopowej OFP-2. Okazana podczas oględzin pompa endoskopowa pochodzi z 
innego zestawu do endoskopii dostarczonego do Szpitala Bródnowskiego w roku 2015 a nie 
w roku 2012. 

7.4. Oględzin megaukładu endosonograficznego dokonano w obecności personelu Pracowni EUS. 
Osoby z personelu obsługującego udostępniły urządzenia będące przedmiotem wyceny oraz 
udzieliły informacji na ich temat.   

7.5. Władający udostępnił następujące dokumenty dotyczące megaukładu wideogastroskopu 
ultrasonograficznego: 

7.5.1. Książkę serwisową wideogastroskopu ultrasonograficznego, GF-UCT180 z przewodem 
sygnału ultrasonograficznego typ: MAJ-1597do aparatu USG, 

7.5.2. Raport z naprawy wideogastroskopu z dnia 22.04.2016 r. 

7.5.3. Protokół z przeprowadzonego testu bezpieczeństwa elektrycznego wideogastroskopu z 
dnia 22.04.2016 r. 

7.5.4. Książkę serwisową aparatu USG, Aloka Prosound α7, 

7.5.5. Raport Serwisowy z Przeglądu aparatu USG, z dnia 8.01.2020 r. 

7.5.6. Instrukcję obsługi wideogastroskopu ultrasonograficznego Evis Exera II Olymus GF-
UCT180, 

7.5.7. Instrukcje obsługi pompy płuczącej Olympus OFP-2, 

7.5.8. Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru 
końcowego zestawu wideogastroskopowego stanowiącego przedmiot Umowy nr. 
221/2015 z dnia 24.11.2015 roku, 

7.5.9. Fakturę VAT nr 9210020731 z dnia 7.12.2015 r. sprzedaży zestawu 
wideogastroskopowego Olympus z pompą endoskopową OFP-2, 

7.6. Zamawiający udostępnił następujące dokumenty dotyczące megaukładu 
endosonograficznego: 

7.6.1. Ofertę handlową dostawcy Olympus nr 55.2/ENA/ENDO/145P z dnia 24-08-2012 r. 
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8. Procedura szacowania wartości przedmiotu wyceny 

8.1. Nazwa środka technicznego, typ, wytwórca, numery fabryczne, data 
produkcji 

Podczas oględzin zidentyfikowano następujące urządzenia wchodzące w skład wycenianego 
megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego (EUS):  

Nazwa środka technicznego: Wideogastroskop ultrasonograficzny  
Model / typ: Evis Exera II  GF typ. UCT180 
Numer fabryczny  1210750 
Typ przewodu sygnału 
ultrasonograficznego 

MAJ-1597 

Nazwa i adres wytwórcy Olympus Medical Systems Corp. 
2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi 
Tokyo 192-8507, Japonia 

Rok produkcji 2012 
 

Nazwa środka technicznego: Aparat ultrasonograficzny 
Model / typ: Aloka Prosound α7 
Numer fabryczny  201W7900 
Nazwa i adres wytwórcy Hitachi Aloka Medical, Ltd. 

6-22-1. Mure, Mitaka-shi, Tokyo, Japonia 
Rok produkcji 2012 

 
Rodzaj głowicy i podstawowe jej 
parametry techniczne: 

Głowica convex, matrycowa. Parametry techniczne głowicy: 
 Zakres częstotliwości pracy: 4,0 ÷ 6,0 MHz, 
 Kąt skanowania: 60°, promień: R 60 mm 

Model / typ: UST-9130 
Numer fabryczny  X0034076 
Nazwa i adres wytwórcy Hitachi Aloka Medical, Ltd. 

6-22-1. Mure, Mitaka-shi, Tokyo, Japonia 
Rok produkcji głowicy (Nie zidentyfikowano) 

Prawdopodobne parametry drugiej nie zidentyfikowanej podczas oględzin głowicy: 
Rodzaj głowicy i podstawowe jej 
parametry techniczne: 

Głowica liniowa. Parametry techniczne głowicy: 
 Zakres częstotliwości pracy: 4,0 ÷ 13,0 MHz, 
 Szerokość skanu: 38 mm 

Model / typ: UST-5412 
Numer fabryczny  (nie zidentyfikowano) 
Nazwa i adres wytwórcy Hitachi Aloka Medical, Ltd. 

6-22-1. Mure, Mitaka-shi, Tokyo, Japonia 
Rok produkcji (nie zidentyfikowano) 
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Prawdopodobne parametry pompy endoskopowej Olympus OFP-2: 
Nazwa środka technicznego: Pompa endoskopowa 
Model / typ: Olympus OFP-2 
Numer fabryczny  (nie zidentyfikowano) 
Nazwa i adres wytwórcy Keymed Ltd. 

Stock Road, Southend-on-Sea, 
Essex, SS2 5QH, Zjednoczone Królestwo 

Rok produkcji (2012) 

8.2. Opis oraz podstawowe dane znamionowe 
Opis oraz podstawowe dane techniczne opisujące wideogastroskop ultrasonograficzny  
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Opis oraz podstawowe dane techniczne opisujące aparat USG  

 
Funkcje obrazowania i zastosowane technologie ultrasonograficzne: 
eFlow (Extended Flow) – funkcja do obrazowania przepływów o wysokiej rozdzielczości i czułości, 
AIP (Adaptive Image Processing) – adaptacyjne przetwarzanie obrazu. Funkcja redukująca artefakty, 
szum, wyostrzająca kontury obrazów, 
SCS (Spacial Compound Scanning) – jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma 
kątami, 
THE (Tissue Harmonic Echo™ - definiowane tkankowe echa harmoniczne służące do wyraźniejszego 
definiowania krawędzi, 
ExPHD (Extended Pure Harmonic Detection) -funkcja dodatkowego rozszerzonego obrazowania 
harmonicznego, 
EUS (Endoscopic Ultra Sonography) – funkcja do współpracy z endosonoskopami Olympus. 
Oraz inne funkcje powszechnie występujące w tej klasie aparatów USG. 
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Opis oraz podstawowe dane techniczne opisujące pompę endoskopową, Olympus OFP-2  

 

 

Megaukład wideogastroskopu ultrasonograficznego jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy 
o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych, § 2 ust. 38; Dz.U. Nr 107 
poz. 679 z późn. zm.) 
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8.3. Informacje o pochodzeniu i zakupie 

W czasie realizacji wyceny nie udało się potwierdzić ponad wszelką wątpliwość informacji o 
pochodzeniu i zakupie megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego. 

 Na podstawie informacji z oferty handlowej dostawcy Olympus Polska Sp. z o.o. nr 
55.2/ENA/ENDO/145P z dnia 24-08-2012 r. oraz informacji ze strony internetowej: 
przetargi.gospodarka.pl ustalono, że wyceniany megaukład wideogastroskopu 
ultrasonograficznego został zakupiony w dniu 2-09-2012 roku przez Instytut Żywności i 
Żywienia za cenę brutto: 453 703,70 zł. Zestaw składał się z:  
Ultrasonografu Aloka Prosound α 7 z dwiema głowicami: liniową oraz convex, 

 Wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180 wraz z przewodem 
ultrasonograficznym łączącym go z aparatem USG Aloka Prosound α7, 

 Pompy płuczącej endoskopowej Olympus OFP-2. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że w skład zakupionego w 2012 roku megaukładu 
wideogastroskopu ultrasonograficznego wchodziły jeszcze inne elementy, takie jak wózek do 
przewozu chorych oraz igły do biopsji, które stanowiły treść oferty handlowej nr. 
55.2/ENAI/ENDO/145P dostawcy Olympus Polska Sp. z o.o., nie wchodzące w skład 
elementów będących przedmiotem wyceny. 

Megaukład wideogastroskopu ultrasonograficznego  dostarczono do Pracowni EUS Zespołu 
Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego Sp. z o.o., Bródnowskie Centrum Kliniczne przy ul. Kondratowicza 8 w 
Warszawie. 

Na aparat USG oraz wideogastroskop ultrasonograficzny udzielono 24 miesięcznej gwarancji 
jakości. 

8.4. Informacje o ogólnym stanie technicznym, miarach zużycia wybranych 
elementów i podzespołów o przebiegu eksploatacji i o pozostałym do 
dyspozycji spodziewanym okresie użytkowania 

W trakcie oględzin zidentyfikowano aparat USG, Aloka Prosound α7, będący przedmiotem 
wyceny z jedną głowicą convex. Druga głowica, liniowa, nie była podłączona do aparatu USG 
i według oświadczenia lekarza obecnego przy oględzinach nie była używana. Spakowana w 
walizce miała być przechowywana oddzielnie od aparatu ultrasonograficznego. W dniu 
oględzin nie udało się ustalić miejsca przechowywania tej głowicy liniowej i z tego powodu 
nie została okazana. 

Użytkownik okazał w celu oględzin czysty (umyty i sterylny) wideogastroskop GF-UCT180 
będący przedmiotem wyceny którym wykonywano badania endosonoskopowe pacjentów. 
Okazany wideogastroskop ultradźwiękowy był sprawny, co potwierdziły m.in. wykonane 
badania pacjentów.   
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W ocenie wizualnej, na powierzchni wideogastroskopu, głównie w okolicach pokręteł 
sterujących końcówką gastroskopu, stwierdzono występowanie ubytków warstwy 
wierzchniej gastroskopu. 

Z zapisów w Książce serwisowej GF-UCT180 wynika, że wideogastroskop ultrasonograficzny 
przechodził w przebiegu jego eksploatacji przeglądy techniczne w nieregularnych odstępach 
czasu oraz były wymieniane gumowe osłony końcówki sondy, końcówki dystalnej korpusu 
wtyczki światłowodu i wykonywano inne drobne naprawy, które utrzymują wideogastroskop 
ultrasonograficzny w sprawności technicznej. 

Biorąc pod uwagę stan techniczny wycenianego wideogastroskopu, jego wiek chronologiczny 
oraz pozostały do dyspozycji spodziewany okres jego użytkowania przyjmuje się 
skumulowany stopień jego zużycia na poziomie ok. 67% 

Podczas oględzin użytkownik okazał pompę wideogastroskopową Olympus OFP-2 która, jak 
się później okazało, nie pochodzi z dostawy w 2012 roku. Pompa była niesprawna. 

Z uwagi na dostępność części zamiennych do aparatów USG Aloka Prosound α7 oraz 
wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180 jak również ze względu na 
stopień zużycia wideogastroskopu szacuje się, że pozostały do dyspozycji spodziewany okres 
użytkowania megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego wynosi ok. 4 lat. 

9. Informacje o rynkach i cenach 

9.1. Rynek pierwotny 
Wg informacji przedstawiciela Olympus Polska Spółki z o.o., będącej autoryzowanym 
przedstawicielem producenta Olympus Corp. w Polsce, wideogastroskopy ultrasonograficzne 
GF-UCT180 oraz pompy endoskopowe Olympus OFP-2 e w dalszym ciągu są produkowane i 
oferowane  w Polsce. Przewód połączeniowy wideogastroskopu ultrasonograficznego z 
aparatem USG został zmodyfikowany i posiada nowy numer oznaczenia: MAJ-2056. 
Przedstawicielka Olympus Polska Sp. z o.o. ustaliła następujące aktualne ceny sprzedaży ww. 
urządzeń: 

 Cena sprzedaży wideogastroskopu Evis Exera II,  GF-UCT180 wynosi brutto: 394 700 zł 
(netto: 365 462,96 zł), 

 Cena sprzedaży przewodu sygnału ultrasonograficznego: MAJ-2056  (następca generacyjny 
przewodu oznakowanego: MAJ-1597) wynosi brutto: 30 400 zł (netto: 28 148,14 zł), 

 Cena sprzedaży nowej pompy endoskopowej Olympus OFP-2 wynosi brutto: 11 700 zł 
(netto: 10 833,33 zł). 

Wg informacji udzielonej przez przedstawiciela Miro Spółki z o.o., będącej autoryzowanym 
przedstawicielem producenta Hitachi Aloka Medical, Ltd. w Polsce, aparaty 
ultrasonograficzne Aloka Prosound α7 nie są obecnie produkowane.  
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Ze względu na duży postęp w technologii obecnie produkowanych nowych aparatów USG, 
przedstawiciel Miro Sp. z o.o. nie potrafił wskazać następcy generacyjnego ultrasonografu 
Aloka Prosound α7, będącego przedmiotem wyceny, który posiada parametry zbliżone do 
parametrów tego modelu. 

Przedstawiciel Miro Sp. z o.o. ustalił aktualny model ultrasonografu który posiada 
technologię umożliwiającą współpracę  z wideogastroskopem Olympus, GF-UCT180. Tym 
modelem jest Hitachi Arietta S 70, którego aktualna cena sprzedaży z dwiema głowicami 
(liniową i convex) wynosi brutto ok. 450 000 zł, netto ok. ok. 416 666 zł. 

Tak jak Aloka Prosound α 7 tak i Hitachi Arietta S 70 posiada konstrukcję i oprogramowanie 
do współpracy z endosonoskopami Olympusa. Nie jest to rodzaj dodatkowej opcji 
wyposażenia ultrasonografu tylko funkcja podstawowa, i z tego powodu te dwa modele 
ultrasonografów były dedykowane do współpracy z wideogastroskopami 
ultrasonograficznymi Olympusa. 

9.2. Rynek wtórny  

Na rynku wtórnym w Polsce i na świecie zidentyfikowano następujące oferty sprzedaży 
używanych aparatów: 

Oferty sprzedaży używanych aparatów ultrasonograficznych Aloka Prosound α7: 

1. Aparat USG, Aloka Prosound α7, rok produkcji 2012 z dwiema głowicami: Convex UST-9130 i 
endowaginalna UST-9118. Stan techniczny określony jako bardzo dobry. Oferent z terenu 
Polski. Cena ofertowa brutto: 60 000 zł. 

2. Aparat USG, Aloka Prosound α7, rok produkcji 2009 z dwiema głowicami: Convex UST-9130 i 
endowaginalna UST-9118. Stan techniczny określony jako bardzo dobry. Oferent z terenu 
Polski. Cena ofertowa brutto: 44 000 zł. 

3. Aparat USG, Aloka Prosound α7, rok produkcji 2012 z dwiema głowicami: Convex UST-9130 i 
gin. UST-9118. Nie określono stanu technicznego. Oferent z terenu Polski. Cena ofertowa 
brutto: 36 600 zł. 

4. Aparat USG, Aloka Prosound α7, rok produkcji 2008 z dwiema głowicami: Convex UST-9130 i 
liniową UST-5548, s/n: M00476 Nie określono stanu technicznego Oferent z terenu 
Niderlandów (Holandii). Cena ofertowa brutto: 4 500€ tj. ok. 20 250 zł. 

5. Aparat USG, Aloka Prosound α7, nie podano roku produkcji, bez głowic. Stan techniczny 
bardzo dobry. Oferent z terenu USA. Cena ofertowa brutto: 4 950$ tj. ok. 18 315 zł. 

Aktualne oferty sprzedaży używanych głowic ultrasonograficznych convex, UST-9130: 

1. Używana głowica Aloka convex UST-9130, stan techniczny określony jako bardzo dobry, cena 
brutto: 7 999 zł, oferent z terenu Polski. 

2. Używana głowica Aloka convex UST-9130, stan techniczny określony jako bardzo dobry, cena 
brutto: 7 780 zł, oferent z terenu Polski. 
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3. Używana głowica Aloka convex UST-9130, nie określono stanu technicznego, cena brutto: 
790€, tj. ok. 3 555 zł, oferent z terenu RFN. 

4. Używana głowica Aloka convex UST-9130, stan techniczny określony jako „nowa”, rok 
produkcji 2017, cena netto: 1 900$, skorygowana cena brutto: ok. 8 500 zł, Oferent z terenu 
Chin. 

Aktualne oferty sprzedaży używanych głowic ultrasonograficznych liniowych, UST-5412: 

1. Używana głowica liniowa Aloka UST-5412, stan techniczny określony jako nowa, cena brutto: 
8 670 zł, oferent z terenu Polski. 

2. Używana głowica liniowa Aloka UST-5412, stan techniczny określony jako nowa, cena brutto: 
6 000 zł, oferent z terenu Polski. 

Oferty sprzedaży używanych wideogastroskopów ultrasonograficznych Olympus, GF-
UCT180: 

1. Używany wideogastroskop ultrasonograficzny, Olympus GF-UCT180, stan techniczny 
określony jako „używany”, cena ofertowa brutto w lokalizacji oferenta: ok. 72 000$, tj. ok. 
266 400 zł. Oferent z terenu USA. 

2. Używany wideogastroskop ultrasonograficzny, Olympus GF-UCT180, stan techniczny 
określony jako „używany w doskonałej formie”, cena ofertowa brutto w lokalizacji oferenta: 
ok. 19 000$, tj. 70 300 zł. Oferent z terenu USA. 

3. Używany wideogastroskop ultrasonograficzny, Olympus GF-UCT180, stan techniczny 
nieokreślony, cena ofertowa brutto: 25 000€, tj. ok. 113 000 zł. Oferent z terenu RFN, 

4. Używany wideogastroskop ultrasonograficzny, Olympus GF-UCT180, stan techniczny 
określony jako „używany”, cena ofertowa brutto w lokalizacji oferenta: ok. 54 315$, tj. ok. 
200 966 zł. Oferent z terenu Rosji. 

Oferty sprzedaży przewodów sygnału ultrasonograficznego,   MAJ-1567: 

Aktualne oferty sprzedaży używanych przewodów MAJ-1567 łączących wideogastroskop 
ultrasonograficzny z aparatem USG, wynosiły w lokalizacjach oferenta brutto: 14, 800 zł; 
brutto: 18 482 zł oraz brutto: 22 200 zł.  

Aktualne oferty sprzedaży używanych pomp endoskopowych Olympus OFP-2: 

1. Używana pompa Olympus OFP-2, rok produkcji 2014, stan techniczny „idealny”, cena brutto: 
4 990 zł, oferent z terenu Polski, 

2. Używana pompa Olympus OFP-2, rok produkcji 2013, stan techniczny „bardzo dobry”, cena 
brutto: 3 500 zł, oferent z terenu Polski, 

3. Używana pompa Olympus OFP-2, rok produkcji 2012, stan techniczny „bardzo dobry”, cena 
brutto: 3 390 zł, oferent z terenu Polski. 



 

 

 
 
www.fundacja.bomis.pl 
biuro@fundacja.bomis.pl  
tel. +48 601 629 929; +48 665 484 888  
 
 

 
 

Fundacja BOMIS® 
ul. Wojskowa 6/E5  Poznań 60 - 792  

NIP 7792466768 Regon 367625307 
KRS 0000682810 

 

St
ro

na
16

 

10. Procedura obliczeń wartości rynkowej przy kontynuacji działania przedmiotu wyceny w 
podejściu porównawczym. 

Wobec faktu istnienia rynku wtórnego z licznymi ofertami sprzedaży używanych urządzeń 
stanowiących elementy  składowe megaukładu do wideogastroskopii ultrasonograficznej, 
oszacowania wartości rynkowej przy kontynuacji działania dokonano w podejściu 
porównawczym metodą analizy trendu zmian cen ofertowych.  

10.1. Założenia do wyceny wartości rynkowej aparatu USG w podejściu 
porównawczym metodą analizy trendu zmian cen ofertowych.  

W procedurze szacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny w podejściu 
porównawczym metodą analizy trendu zmian cen ofertowych wykorzystano informacje o 
cenach nowych urządzeń wchodzących w skład megaukładu do wideogastroskopii 
ultrasonograficznej ustalając właściwy koszt zastąpienia. 

W podejściu porównawczym szacowania wartości aparatu USG Aloka Prosound α7, jako 
koszt zastąpienia przyjęto aktualną wartość nowego aparatu USG Hitachi Arietta S70, 
ponieważ obecnie tylko ten model ultrasonografu może współpracować z 
wideogastroskopem Olympus GF-UCT180. 

Do porównania przyjęto oferty z rynku wtórnego urządzeń opisane w pkt. 9.2.  

Przy szacowaniu wartości zastosowano średni kurs walut NBP z dnia 28-5-2021 r. 

1,00 $ = 3,6766 zł;      1€ = 4,4845 zł 

10.2. Koszt zastąpienia 

Koszt zastąpienia jest to aktualna cena sprzedaży nowego urządzenia będącego 
przedmiotem wyceny lub urządzenia będącego następcą generacyjnym urządzenia 
wycenianego. 

Zgodnie z informacją podaną w pkt. 9.1, ustalono następujący koszt zastąpienia dla 
wycenianych urządzeń: 

 Koszt zastąpienia nowego wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus, GF-UCT180, 
wynosi brutto: 394 700 zł, 

 Koszt zastąpienia nowego przewodu sygnału ultrasonograficznego, MAJ-2056 wynosi 
brutto: 30 400 zł, 

 Koszt zastąpienia nowego aparatu ultrasonograficznego Hitachi Arietta S 70 z dwiema 
głowicami (liniową i convex) współpracującego z wideogastroskopem 
ultrasonograficznym wynosi brutto: 450 000 zł, 

 Koszt zastąpienia nowej pompy endoskopowej Olympus OFP-2 wynosi brutto: 11 700 zł 
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10.3. Szacowanie wartości rynkowej poszczególnych urządzeń składowych 
megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego 

Na podstawie danych o ofertach sprzedaży na rynku wtórnym używanych urządzeń 
będących przedmiotami wyceny, wykreślono krzywą trendu zmian cen ofertowych w 
funkcji wieku.  

W przypadku wideogastroskopu ultrasonograficznego, którego cena ofertowa na rynku 
wtórnym jest bardziej uzależniona od stanu technicznego wideogastroskopu niż od jego 
wieku chronologicznego, wykreślono krzywą trendu zmian cen ofertowych w funkcji 
skumulowanego stopnia zużycia wideogastroskopu wyrażonego w [%].  

10.3.1. Oszacowanie wartości rynkowej wideogastroskopu 
ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180 z przewodem MAJ-1597 

 
Wykres nr 1. Krzywa trendu zmian cen ofertowych wideogastroskopów ultrasonograficznych Olympus GF-
UCT180 w funkcji skumulowanego stopnia jego zużycia. 
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Wykres nr 1a. Krzywa trendu zmian cen ofertowych wideogastroskopów ultrasonograficznych Olympus GF-
UCT180 w funkcji skumulowanego stopnia jego zużycia. Powiększony obszar zainteresowania. 

Z wykresu nr 1 i 1a krzywej trendu zmian cen ofertowych wideogastroskopów ultrasonograficznych 
Olympus GF-UCT180 w funkcji skumulowanego stopnia jego zużycia wynika, że uśredniona cena 
ofertowa 9-cio letniego używanego wideogastroskopu wynosi brutto: 92 000 zł. 

W celu określenia wartości rynkowej przy kontynuacji działania wideogastroskopu 
ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180, będącego przedmiotem wyceny należy uwzględnić 
korektę z tytułu różnicy pomiędzy cenami ofertowymi a cenami kontraktowymi wynoszące ok 5% ÷ 
10%. Przyjmuje się wartość średnią, tj. ok. – 7,5% od uśrednionej ceny ofertowej, czyli ok. -7000 zł.  

Oszacowana wartość używanego, 9-cio letniego wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus 
GF-UCT180, będącego przedmiotem wyceny wynosi brutto: 92 000 zł – 7 000 zł = 85 000 zł 

 

Średnia wartość ofertowa przewodu sygnału ultrasonograficznego, Olympus MAJ-1597 łączącego 
wideogastroskop z aparatem ultrasonograficznym,  oszacowana na podstawie ofert sprzedaży jak w 
pkt. 9.2. wynosi brutto: ok. 18 500 zł. Wartość indywidualna używanego przewodu Olympus, MAJ-
1597, będącego przedmiotem wyceny, wynosi brutto: 18 500 zł – 1 500 zł (ok. 7,5%) = 17 000 zł.  

 

A zatem: 

Oszacowana wartość używanego wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180 z 
przewodem Olympus, MAJ-1597 wynosi brutto: 85 000 zł + 17 000 zł = 102 000 zł 
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10.3.2. Oszacowanie wartości rynkowej aparatu ultrasonograficznego 
Aloka, Prosound α7 z jedną głowicą convex UST-9130 

Na podstawie informacji z rynku pierwotnego jak w pkt. 9.1 i rynku wtórnego jak w pkt. 9.2, 
wykreślono krzywą trendu zmian cen ofertowych aparatów USG współpracujących z 
wideogastroskopami ultrasonograficznymi Olympus GF-UCT180 w funkcji wieku: 

  
Wykres nr 2. Krzywa trendu zmian cen ofertowych aparatów USG współpracujących z wideogastroskopami 
ultrasonograficznymi Olympus GF-UCT180 w funkcji wieku. 

 

Wykres nr 2a. Krzywa trendu zmian cen ofertowych aparatów USG współpracujących z wideogastroskopami 
ultrasonograficznymi Olympus GF-UCT180 w funkcji wieku. Powiększony obszar zainteresowania. 

Z wykresu nr 2 i 2a krzywej trendu zmian cen ofertowych w funkcji wieku aparatów USG 
współpracujących z wideogastroskopami ultrasonograficznymi Olympus GF-UCT180 wynika, że  
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uśredniona cena ofertowa aparatu ultrasonograficznego Aloka, Prosound α7 z funkcją EUS z dwiema 
głowicami: liniową i convex, wynosi brutto: 60 000 zł. 

W celu określenia wartości rynkowej przy kontynuacji działania 9-cio letniego, używanego aparatu 
ultrasonograficznego Aloka, Prosound α7 z funkcją EUS z jedną głowicą convex, UST-9130 będącego 
przedmiotem wyceny należy uwzględnić następujące korekty: 

1 
Korektę z tytułu różnicy pomiędzy cenami ofertowymi a cenami kontraktowymi 
wynoszącą ok 5% ÷ 10%.Przyjmuje się wartość średnią, tj. ok. – 7,5% od uśrednionej 
ceny ofertowej, czyli ok. -4 500 zł.  

- 4 500 zł 

2 
Korektę z tytułu braku głowicy liniowej, której nie okazano w dniu oględzin. 
Przyjmuje się średnia wartość głowicy liniowej UST-5412 z oferty z terenu Polski (wg. 
Informacji jak w pkt. 9.2) 

- 6 800 zł 

3 

Korekta z tytułu uszkodzonych kryształów w głowicy convex UST-9130 (wg Raportu 
Serwisowego Miro Sp. z o.o. z dnia 21.01.2020 r.). Przyjmuje się korektę wynoszącą 
50% wartości używanej głowicy oszacowanej na podstawie informacji z rynku 
wtórnego (jak w pkt. 9.2) 

-3 500 zł 

 Suma korekt: -14 800 zł 

Oszacowana indywidualna wartość rynkowa przy kontynuacji działania 9-cio letniego, używanego 
aparatu ultrasonograficznego Aloka, Prosound α7 z funkcją EUS z jedną głowicą convex, UST-9130, 
będącego przedmiotem wyceny wynosi brutto: 60 000 zł – 14 800 zł = 45 200 zł 

10.3.3. Oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej megaukładu 
wideogastroskopu ultrasonograficznego 

Indywidualna wartość rynkowa megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego złożonego z 
zidentyfikowanych podczas oględzin składowych, tj: 

 Wideogastroskopu ultrasonograficznego, Olympus GF-UCT180  
 Przewodu sygnału ultrasonograficznego Olympus MAJ-1597, łączącego wideogastroskop z 

aparatem ultrasonograficznym, 
 Aparatu USG Aloka Prosound α7 z jedną głowicą convex UST-9118, 

Wynosi: 102 000 zł + 45 200 zł = brutto: 147 200 zł (netto: ok. 136 296 zł) 

10.3.4. Oszacowanie hipotetycznej wartości głowicy liniowej, Aloka  
UST-5412 

Przyjmując założenie, iż pomimo nie okazania podczas oględzin głowicy liniowej UST-5412, głowica ta 
znajdowała się w dostawie megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego w 2012 roku i nadal 
jest w posiadaniu Władającego, oraz że głowica ta jest w pełni sprawna, wartość hipotetyczna przy 
kontynuacji działania tej głowicy wynosi: 7 380 zł – 7,5% = 6 826, 50 zł. Po zwyczajowym zaokrągleniu 
przyjmuje się wartość brutto ok. 6 800 zł 

(Średnia wartość ofertowa używanych głowic liniowych Aloka, UST-5412, na podstawie 
danych jak w pkt. 9.2 wynosi brutto:  7 380 zł) 
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10.3.5. Oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej pompy 
endoskopowej Olympus, OFP-2 

Na podstawie informacji z rynku pierwotnego jak w pkt. 9.1 i rynku wtórnego jak w  9.2, 
wykreślono krzywą trendu zmian cen ofertowych pomp wideogastroskopowych Olympus 
OFP-2 w funkcji wieku: 

 
Wykres nr 3. Krzywa trendu zmian cen ofertowych pomp wideogastroskopowych Olympus OFP-2 w funkcji 
wieku 

 
Wykres nr 3a. Krzywa trendu zmian cen ofertowych pomp wideogastroskopowych Olympus OFP-2 w funkcji 
wieku. Powiększony obszar zainteresowania. 
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Z wykresu nr 3 i 3a krzywej trendu zmian cen ofertowych pomp wideogastroskopowych Olympus, 
OFP-2 w funkcji wieku wynika, że uśredniona cena ofertowa 9-letniej pompy wynosi brutto: 3 400 zł. 

Przyjmując założenie, iż pomimo nie okazania podczas oględzin (właściwej) pompy endoskopowej 
Olympus OFP-2, pompa znajdowała się w dostawie megaukładu wideogastroskopu 
ultrasonograficznego w 2012 roku i nadal znajduje się w posiadaniu Władającego, oraz że jest w pełni 
sprawna, wartość hipotetyczna przy kontynuacji działania tej pompy wynosi brutto: 3 400 zł – ok. 5% 
= 3 200 zł 
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11. Opinia końcowa, podsumowanie wyceny 

W rezultacie powyższego oszacowania, przy przyjęciu podanych w treści opinii i założeń 
ustalono indywidualną wartość rynkową przy kontynuacji działania używanego, 9-letniego 
megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego (EUS) złożonego z: 

 wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus, Evis Exera II / GF-UCT180 o numerze 
seryjnym: 1210750 wyprodukowanego w 2012 roku z przewodem sygnału 
ultrasonograficznego Olympus, MAJ-1597, 

 aparatu ultrasonograficznego Aloka, Prosound α7  z funkcją EUS o numerze seryjnym: 
201W7900, wyprodukowanego w 2012 roku z jedną głowicą convex UST-9118 o numerze 
fabrycznym X0034076, 

która to wartość wynosi brutto: 147 200 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy 
dwieście złotych), netto: ok. 136 296 zł. 
 
 
Ponadto,  
przy przyjęciu podanych w treści opinii i założeń ustalono hipotetyczną wartość rynkową 
przy kontynuacji działania tego samego zidentyfikowanego podczas oględzin megaukładu 
wideogastroskopu ultrasonograficznego, przy założeniu, że zawiera on również dwa kolejne 
urządzenia, których nie okazano podczas oględzin, a które były dostarczone w 2012 roku z 
całym zestawem. Są to: 

 głowica liniowa Aloka, UST-5412, przyjęto z założenia rok produkcji 2012, 
 pompa wideogastroskopowa OFP-2, przyjęto z założenia rok produkcji 2012 

Hipotetyczną wartość rynkową przy kontynuacji działania powyższego megaukładu wynosi 
brutto: 157 200 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych),  
Netto: ok. 145 555 zł 
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12. Zastrzeżenia i klauzule ograniczające 

1) Powyższa wycena określa wartość rynkową przy kontynuacji działania używanego, 9-
letniego megaukładu wideogastroskopu ultrasonograficznego (EUS) złożonego z: 
 wideogastroskopu ultrasonograficznego Olympus, Evis Exera II / GF-UCT180 o numerze 

seryjnym: 1210750 wyprodukowanego w 2012 roku z przewodem sygnału 
ultrasonograficznego Olympus, MAJ-1597, 

 aparatu ultrasonograficznego Aloka, Prosound α7  z funkcją EUS o numerze seryjnym: 
201W7900, wyprodukowanego w 2012 roku z jedną głowicą convex UST-9118 o numerze 
fabrycznym X0034076 

w takim stanie w jakim się znajdowały w dniu oględzin, tj. 7 maja 2021 roku. 

1) Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzenia wyceny. 

2) Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż 
określony w tytule 4 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek 
dokumencie bez zgody autora wyceny i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej 
publikacji. 

3) Autor wyceny nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i 
fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu 
wyceny a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 

4) Wykonawca nie ponosi  także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny 
powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych 
mu informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem 
rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było 
niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

5) Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu 
wyceny i za taką nie może być uznawane. 

6) Powyższa wycena wartości w szczególności  nie może być traktowana jako gwarancja 
sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 

7) Nie badano poprawności numerów identyfikacyjnych przedmiotu wyceny. Nie 
weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych obiektu, w tym roku 
produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł. 

8) Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz 
ewentualnego  istnienia ograniczenia praw rzeczowych. 
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13. Dokumentacja fotograficzna 

 

  

 

 

Artefakty spowodowane uszkodzonymi 
kryształami głowicy convex 
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Widok ogólny, oznakowanie, funkcje aparatu USG, Aloka Prosound α7 
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Głowica convex, Aloka, UST-9130 
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Przewód sygnału ultrasonograficznego Olympus, MAJ-1597 
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Wideogastroskop ultrasonograficzny Evis Exera II / GF-UCT180 


