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SP ZOZ / DZ / 1497 / 2021 

      

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-26/2021

    

informacja z otwarcia ofert  

 

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, żre w niniejszym postepowaniu wpłynęły następujące 

oferty:  

1. AUTO-FORM Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inwestycyjna 5, 41 – 

208 Sosnowiec, cena zamówienia – 500 000,00 zł brutto, parametry techniczno-użytkowe: 

a) ambulansu: 

 elektrycznie domykane drzwi przesuwalnych prawych i lewych – nie, 

 moc silnika – 177 KM,  

 napęd w formie łańcucha – nie, 

 skrzynia biegów – automatyczna, 

 elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne – nie, 

 asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w 

martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) – nie, 

b) wyposażenia do ambulansu: 

 nosze główne na transporterze – możliwość skrócenia długości noszy do pozycji krzesła 

transportowego, tj. możliwość przewozu pacjenta w pozycji siedzącej z opuszczonymi 

nogami do dołu analogicznie jak na krześle transportowym – nie, 

 transporter noszy głównych – system automatycznego składania i rozkładania podwozia 

przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do ambulansu, tzn. bez 

konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających 

mechanizm składania podwozia – nie, 

 transporter noszy głównych – system zabezpieczający przed złożeniem i 

niekontrolowanym opadnięciem w dół w trakcie załadunku noszy do ambulansu, w 

przypadku ,gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym), a 

zwolniona jest blokada składania przednich goleni – nie, 

 transporter noszy głównych – blokada zabezpieczająca przed samoczynnym 

opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego lub przypadkowego 

zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej 

braku na panelu kontrolnym – nie, 
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