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Białystok, dnia 13 sierpnia 2020r.

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu na dostawę
ambulansów medycznych

f,oP.332.16.20

INFORIIACJA Z OTIł/ARCIA OFERT ZŁOŻONYCH Lr/ PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
D OS TA\YĘ AMBULANS ÓW ME DYCZ NYCH

W drriu l3 sierpnia 2020r. o godzinie l0:15 w pokoju 214 odbyło się otwarcie ofelt złożonych w
przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansów medycznych.

W niniejszym postępowaniu złożono 2 ofeĄ:

1 cena ofeftowa brutto 89l ż28.90 zł 9l0 000,00 zł

2 Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe 48 m-cy 48 m-cy

3
Przedłużona gwarancja na zabudowę
nedyczną

48 m-cy 48 m-cy

4
Długośó przedziału medycznego powyżej
3,00m, Mierzona zgodnie z norrną PN-EN
1789

3,26 m ],30 tn

5

Fabryczny system elektrycznego
wspomagania domykania drzwi bocznych
prawvch i lewych

TAK TAK

6
Czas rozpoczęcia naprawy zabudowy
sanitarnej w przypadku zgłoszorrej awarii do
serwisu gwarancyinego

36h 36h

1
Wydłużona gwarancję na caĘ zestaw
transpoftowy (transpofter i nosze) do 5 lat

TAK TAK

8
Kabina kierowcy wyposażona w kuĘny
powietrzne w (tzw. poduszki nadokienne) dla
kierowcy i pasażera

TAK TAK

9
Czujniki parkowania przednie i tylne z
sygnalizacią wizualną i dźwiękową

TAK TAK

l0 Autol],]atyczna sklzyrria biegów NIE TAK

11
Dodatkowe sygnały pneumatyczne o
modulacii dwirtorroweI

TAK TAK
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12

Rozłączany - odpinany system trakcyjny
(płozowy, gąsienn icowy) w krzesełku
kardiologicznyrrr z systeme II płozorłryll lub
qąsienn icowyln

l-AK ,l,AK

I3
Uchwyt do tabletu w kabinie kierowcy
przcbadarly na przeciążenia l0 G na

oferowaneI nrarce i nodelu ambuIansów

TAK TAK

14 SI,ędnica kól w transponefze noszy głównych 200 rnnl ] 50 rlln

Za marviający na slirransowanie zamówien ia zam ierza przeznaczy ć :

888 304,92 zł brLltto

Zgodnie z art. 24 ust ll PZp, Wykonawca, w tenninie 3 dni od dnia z.amieszcz,enja na Stfonie inte],netowcj

ińrmacji Z otwarcia ofert, jist obowiązany ptzekazać zamawia.iącemu oświadczenię o pl,Zynależności lub braku

przyna|eŹności do tej samej grupy kapitałowęj, o której mowa w aft. 24 ust. l pkt 23 pzp, W przypadku

przynalezności do tej samej giupy-kapitalowej. wykonar.vca wfaz 7e złożęnięln oświadczenia moźe p],Zedstawić

clowody, ze powiązania z innym wykonarvcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

Wykonawca może przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o ktolym mowa po\Ą}żej. la polnocą poczty

elóktronicznej pod waruŃiem przesłania niezwłocznie po 1ynl telmilie do Zanawiającego orygina]u powyższego

oświadczerria (poczta, kulier, iĘ.) na adres: SP ZoZ WSPR W Białynstoku, ul. Poleska {t9, l5-874 Białystok,

rl i rłf l._ s ., łł

'",^',,{

Dzial
Organizacyj no-Prawny

Kalar:yna Zalelllska
Specjalista ds. organizacyjnyclr

85 66 37 345

L;al §ri}dś\!pl!]ą]]5 ill\ł !

4o"i


