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Człuchów, dn. 9 kwietnia 2021 r.

Informacja o zawarciu umowy
W ramach realizacji projektu dofinansowania z Funduszy Europejskich pn.
„Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz innych chorób zakaźnych”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów,
działając na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 tekst jednolity z późn. zm.)
informuje o zawarciu umowy dnia 2 kwietnia 2021 r. w Człuchowie z FIRMĄ „ZESZUTA” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Umowa została zawarta na podstawie ww. ustawy i art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1845 z późn.
zm.), w celu ochrony zdrowia publicznego na gruncie powyższej ustawy.
Umową objęty jest zakup ambulansu ratunkowego typu B/C (karetka specjalistyczna) bez
wyposażenia ambulansu w sprzęt medyczny marki Mercedes Benz Sprinter, rok produkcji 2021 r.
Parametry i dane techniczne oraz niektóre elementy wyposażenia przedmiotu umowy:
1) Moc silnika 190KM, spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin,
2) Skrzynia biegów automatyczna,
3) Immobiliser,
4) Klimatyzacja kabiny oraz przedziału medycznego,
5) Ogrzewanie postojowe oraz nagrzewnica umożliwiająca ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik,
6) Oznakowanie i wyposażenie ambulansu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) Kamera cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu,
8) Przetwornica napięcia w gniazdach 230 V w czasie jazdy,
9) Dwie butle 10l + dwa reduktory + mała butla tlenowa z reduktorem,
10) Podwójny uchwyt małej butli tlenowej,
11) Radiotelefon przewoźny Motorola DM 4601 + Motorola DP 4601 x 1,
12) Dodatkowe światła LED na lusterkach przednich, błotnikach oraz słupkach tylnych,
13) Kamera przedziału + video rejestrator jazdy,
14) Stopień elektryczny przy prawych drzwiach przesuwnych,
15) Szyberdach ewakuacyjny,
16) Przepływomierz z nawilżaczem.

17) Przygotowanie do systemu SWD PRM,
18) Pozostałe elementy wyposażenia zgodnie ze złożoną ofertą.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi do 31 maja 2021 r.
Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi 382 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące zł)
i zawiera podatek vat.
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