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Ostrów Mazowiecka, dnia 20.09.2016r.  

 

     

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

 

 
DYREKTOR  SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZESPOŁU  ZAKŁADÓW                  

OPIEKI  ZDROWOTNEJ    W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68     

 

O G Ł A S Z A   

 

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego środka trwałego -  

SAMOCHÓD SANITARNY-AMBULANS MARKI MERCEDES – BENZ. 

 

 

     

               DYREKTOR  

           mgr Elżbieta Malec  

        

 

 

 

       

materiały bezpłatne  
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        Załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu przetargu . 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Samochodu Sanitarnego-Ambulans Marki 

Mercedes – Benz. 

I. DANE  POJAZDU  

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 315 Sprinter CDI MR`06 E4 3.5t 

Nr rejestracyjny: WOR06040  

Rok prod.: 2007 

 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU  

1. VIN: WDB9066331S235944 

2. Nr INFO-EKSPERT 022-05049 

3. Data pierwszej rejestracji   -  2007/12/21 

4. Wskazanie drogomierza   -  309090 km 

5. Okres eksploatacji pojazdu    - (2007/12/21-2016/07/03) 102 mies. 

6. Charakter wykorzystania    - Pojazd sanitarny (ambulans pogotowia  

       ratunkowego) 

7. Kolor powłoki lak.(rodzaj lakieru)  - biały 1-warstwowy akrylowy 

8. Dop. masa całk. / Ładowność    - 3500 kg / 1285 kg 

9. Rodzaj nadwozia    -  kombi z podwyższonym dachem,  

   wydłużone 4 drzwiowe ,  2 osobowe 

10. Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów  - 2 / 4x2 / manualna 

11. Rozstaw osi      - 3665 mm 

12. Rodzaj silnika     -  z zapłonem samoczynnym 

13. Pojemność / Moc silnika   - 2148 ccm / 110 kW (150 KM) 

14. Doładowanie     -  Turbosp. z chłodn. powietrza 

15. Liczba cylindrów / Ukad cylindrów   - 4 / rzędowy 

16. Norma spalin      - E4 

17. Dlugość / Szerokość / Wysokość   - 5910 mm / 1993 mm / 2820 mm 

 

III. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  

2. Alternator 90 A  

3. Drzwi boczne prawe przesuwne  

4. Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni  

5. Filtr cząsteczek stałych 

6. Filtr paliwa z separatorem wody  

7. Fotel kierowcy z pełną regulacją  

8. Głośniki  

9. Immobilizer  

10. Koło zapasowe  

11. Listwy boczne  

12. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa  

13. Obrotomierz elektroniczny  

14. Opony 235/65 R16  

15. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe  

16. Poduszka powietrzna kierowcy  

17. Przygotowanie do montażu modułu PSM 34 Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami 

18. Przygotowanie do montażu radia 

19. Stabilizator osi przedniej 

20. System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV 
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21. System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

22. System hamowania awaryjnego BAS 

23. System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR 

24. Szyba tylna ogrzewana 

25. Szyby przednie regulowane elektr. 

26. Światła z regulacją kąta pochylenia 

27. Tapicerka "Brassao",czarna 

28. Tarcze kół stalowe 16" 

29. Wspomaganie układu kierowniczego 

30. Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby 

31. Wyłącznik awaryjny akumulatora 

32. Zamek centralny zdalnie sterowany 

33. Zbiornik paliwa 75l 

34. Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami 

 

IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 

1. +2 akumulatory po 80Ah każdy  

2. Autoalarm 110 

3. Dach szklany w przestrzeni ładunkowej z przodu  

4. Kierunkowskazy na dachu  

5. +Klimatyzacja automatyczna  

6. +Klimatyzacja tylna 1 256 

7. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.  

8. Ogrzewanie dodatkowe powietrzne  

9. +Ogrzewanie niezależne  

10. Oznakowanie ,oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa  

11. Podłokietnik fotela kierowcy  

12. Podłokietnik fotela pasażera  

13. Poduszka powietrzna pasażera  

14. Stopień tylny  

V.   OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA 

             Koło                                Marka, typ                                                       Zużycie [%] 

             Przednie lewe:       MABOR 235/65 R16 115R VAN-JET 2                                  30 

             Przednie prawe:     MABOR 235/65 R16 115R VAN-JET 2                                  30 

             Tylne lewe:            MABOR 235/65 R16 115R VAN-JET 2                                  30 

             Tylne prawe:          MABOR 235/65 R16 115R VAN-JET 2                                  30 

VI.  STAN TECHNICZNY POJAZDU 

1.   Nadwozie: 

Liczne widoczne ogniska korozji, miejscowo na całej powierzchni nadwozia z nieregularnymi 

pęcherzami z wykwitami rdzy na powierzchnię wraz z miejscowymi odpryskami lakieru. 

Pomiar powłok lakierniczych nadwozia wykazał grubość lakieru w granicach 73 - 121mikr. co oznacza, 

że pojazd posiada oryginalne powłoki lakiernicze. 

Nadwozie wymaga naprawy blacharsko/lakierniczej. 

Pokrycia tapicerskie foteli wytarte, rozerwane siedzenie kierowcy, wyrwany podłokietnik siedzenia 

pasażera. 

Poduszki foteli wygniecione. 

2. Podwozie: 

Wyczuwalne luzy w układzie kierowniczym ( zła zbieżność) potwierdzone w protokóle badania 

pojazdu na linii diagnostycznej. 

Układ hamulcowy kompletny i sprawny technicznie. 

Układy zawieszenia przedniego i tylnego kompletne i sprawne. 

3. Układ przeniesienia napędu: 

Wyczuwalne zużycie sprzęgła, podpora wału (wyczuwalny luz), widoczny wyciek z tylnego mostu. 

Sprzęgło wymaga naprawy. 
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4. Silnik: 

Kompletny. Znaczne wycieki oleju z uszczelnienia między misą olejową a blokiem silnika, 

widoczny wyciek oleju z turbosprężarki świadczący o konieczności jej regeneracji. 

Osprzęt silnika kompletny i sprawny. 

5. Układ jezdny: 

Koła w rozmiarze 16''. Ogumienie pojazdu marki MABOR VAN-JET2 235/65R16C pomiar 

głębokości 

bieżnika wykazał: przednia oś strona lewa 7,1 mm, strona prawa 7,0 mm 

tylna oś strona lewa 7,3 mm, strona prawa 6,9 mm. Zużycie opon w granicach 30%. 

6. Instalacja elektryczna: 

Kompletna i sprawna. 

7. Ocena ogólna: 

8. W zakresie stwierdzonych usterek pojazd kwalifikuje się do naprawy. 

 

     VII. Dane techniczne pojazdu na podstawie Wyceny Nr 31/2016 sporządzonej przez firmę : 

 

RZECZOZNAWSTWO  TECHNICZNE  

Inż.Zbigniew Skwierczyński 

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy RS001300 

Centrum Certyfkacji Rzeczoznawców Samochodowych 536/09/12/15 

Biegły skarbowy w zakresie techniki samochodowej 

ul.Widnichowska 20A/17; 07-300 Ostrów Mazowiecka  
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VIII . WYPOSAŻENIE DODATKOWE : 

1. Nosze Stryker M1;     2. Krzesło kardiologiczne  

3. Deska Ortopedyczna ;   4. Nosze podbierakowe  

5. Kamizelka KED;  6. Deska pediatryczna 

7. Butla tlenowa szt.2;  8. Reduktor metalerg GCE 

9. Szyna Modura L=L300 

 

IX. WARUNKI PRZETARGU. 

 

1. Minimalna cena wywoławcza – 21.400,00złotych brutto ( dwadzieścia jeden tysięcy czterysta  

00/100 złotych brutto). 

2. Kryterium wyboru – najwyższa cena 100%.  

3. Pisemne oferty z zaoferowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach  opisanych „oferta na 

sprzedaż Samochodu  sanitarnego-ambulans marki mercedes – benz” w kancelarii pokój  Nr 6 

4. Termin składania ofert upływa   30.09.2016 roku o godz. 10.00. 

5. Termin otwarcia ofert 30.09.2016  roku o godz. 10.30. Sala Konferencyjnej - Budynek administracji.  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  2.500,00 ( słownie: 

dwa tysiące pięćset ) złotych w kasie lub  na konto  Nr  Bank PEKAO SA 70 1240 5282 1111 0000 

4893 5991. 

8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 29.09.2016r. Za  datę wniesienia wadium uważa się datę 

wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Sprzedającego. Wadium wpłacone przez 

uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym 

uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

9. Wzór ofert przetargowej stanowi załącznik Nr 2 do  niniejszego ogłoszenia .  

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

11. Do oferty  należy załączyć   n/w dokumenty: 

a) Kserokopię dowodu tożsamości  oferenta albo jeśli występuje w imieniu mocodawcy dokument 

umocowania albo odpis z właściwego rejestru ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej) , odpis 

KRS – wystawiony nie później niż 3 miesiące  przed dniem złożenia oferty potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem . 

b) Dowód wniesienia wadium 

12. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu  z Kierownikiem Działu 

Administracyjno Technicznego Panią Agnieszką Tyszka -   Budynek administracji pokój nr 15 , tel.  

29/ 7463770.  

13. Nabywca  zobowiązany będzie do zapłaty ceny  nabycia w terminie 7 dni licząc od daty 

powiadomienia Oferenta o wybraniu  jego oferty. Jeżeli Oferent we wskazanym terminie  nie uiści 

ceny nabycia , traci wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po 

zapłaceniu pełnej wartości nabycia na podstawie faktury VAT .  

14. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Sprzedającego. 

15. Termin związania z ofertą 14  dni.  

16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  www.szpitalostrowmaz.pl 

 

UWAGA  :  Zamawiający  może w każdym czasie unieważnić przetarg bez 

podawania  przyczyn .  

 

 

 

http://www.szpitalostrowmaz.pl/
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Załącznik   Nr 2 

……………….. 
/pieczątka firmowa/            

     ……………………………dnia……………… 

 

 

O F E R T A   P R Z E T A R G O W A 

 

I. DANE  OFERENTA  

 

1.  Pełna nazwa 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.  Adres  

....................................................................................................................................................... 

3.  Reprezentowany  przez : 

....................................................................................................................................................... 

  

1. Oferujemy zakup  Samochodu  sanitarnego-ambulans marki mercedes – benz  

za cenę  wyrażoną w PLN  tj: 

 

wartość netto ........................słownie…………............................................................. 

podatek  VAT – zwolniony  

wartość brutto.......................słownie............................................................................. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym i użytkowym przedmiotu przetargu 

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zobowiązuje się po poniesienia wszelkich kosztów i opłat  związanych z 

nabyciem przedmiotu sprzedaży. 

4. Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej ceny za przedmiot przetargu w terminie 7 dni od 

daty otrzymania powiadomienia  o wybraniu  mojej oferty .   

5. Wyrażam zgodę , aby uiszczona kwota wadium została zaliczona na poczet ceny. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią  warunków przetargu  i nie  wnoszę do niej 

zastrzeżeń .   

7. Oświadczam, że przedmiot sprzedaży będę używał w celu świadczenia usług w zakresie 

transportu sanitarnego a w przypadku innego przeznaczenia zobowiązuje się do usunięcia na 

swój koszt wszelkich  oznakowań , oświetleń, sygnalizacji dźwiękowej ( belki świetlnej 

umieszczonej na przedniej części dachu pojazdu  wraz z zamontowanymi głośnikami i 

sygnałem dźwiękowym, sygnałów  pneumatycznych – cztery trąby powietrzne 

przystosowane do pracy ciągłej, niebieskich lamp pulsacyjnych typu stroboskopowego na 

wysokości pasa przedniego oraz w tylnej części dachu, migaczy zamontowanych w górnych 

i tylnych częściach nadwozi, pasów odblaskowych dookoła pojazdu, napisów) oraz 

wszystkich  innych oznaczeń jak dla ambulansów . 

............................................................              

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób   

uprawnionych 
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Załącznik Nr 3  

 

UMOWA   SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
 
Zawarta w dniu .................................................. w ...............................................................  pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  ; 

ul. Duboisa 68;07-300 Ostrów Mazowiecka  

reprezentowanym przez: 

Panią mgr Elżbietę Malec  - Dyrektora 

przy kontrasygnacie  

Pani mgr Bogusławy Sołowińskiej  - Gł. Księgowy 

zwanym dalej Sprzedającym  

a 

……………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Kupującym  

§1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu sanitarnego – ambulans marki mercedes – benz.   

Szczegółowy opis określa Załącznik Nr 1  do umowy. 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny 

od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 

ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

§3 

Wartość przedmiotu umowy wynosi.....................złotych brutto, słownie: .........................zgodnie z ofertą 

przetargową- załącznik nr 2 do umowy . 

§4 

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę 

określoną w §3 niniejszej umowy. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.  

§5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 

Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.  

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 

oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.  

§7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Sprzedający           Kupujący  

 

 

 


