
2
0
2
0
-0

4
-2

0
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/03/2020 

„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” 
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Zielona Góra, dnia 20/04/2020r. 

 

 

 

Wykonawcy, 

       którzy ubiegają się 

       o udzielenie zamówienia publicznego 

       w nw. postępowaniu 

 

  

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informuję, że w terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 

SIWZ) została złożona następująca oferta: 

 

Oferta nr 1: „ZESZUTA” Sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa, cena brutto: 685 000,00 zł, 

kryterium parametry techniczno - użytkowe „PARAMETRY T - U” „PTU”: 

PARAMETRY TECHNICZNE (PARAMETRY OCENIANE) 

Parametry punktowane TAK/NIE** Parametr oferowany** 

Moc silnika powyżej 180 KM. TAK Moc silnika 190 KM. 

Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków 
(rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę 
sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). 

TAK 
Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków 
(rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę 
sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). 

  Pojemność silnika powyżej 2500 cm3 TAK     Pojemność silnika  2987 cm3 

Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu w 

kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie 

zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno 

zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela 

od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w 

pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego 

do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w 

każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy 

ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie 

bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym 

fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika 

używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość 

przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak 

w fotelu kierowcy (opisać oferowane rozwiązanie). 

Tak  

Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu w 

kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie 

zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno 

zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela 

od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w 

pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego 

do kabiny kierowcy. Przesuw fotela dostępny w każdym 

momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, 

przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa 

przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System 

przesuwu niewymagający od Użytkownika używania 

narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania 

fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu 

kierowcy (zwolnienie dźwigni, przesunięcie fotele, 

następnie zablokowanie dźwigni w wymaganej pozycji). 

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 700.000,00  złotych brutto. 

 

 

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu – strona internetowa. 

Dnia: 20.04.2020 r. 


