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Gdynia, dnia 29 marca 2022 roku. 

KT 261.1./2022

OGŁOSZENIE
w sprawie sprzedaży ruchomości

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 81-
394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pisemnym na sprzedaż 
ruchomości, stanowiącej własność Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

1. Ruchomość obejmuje pojazd specjalny sanitarny:
1.1 dane identyfikacyjne pojazdu:

1. numer rejestracyjny GA 0417N
2. rodzaj pojazdu Samochód specjalny - sanitarny
3. marka Mercedes-Benz
4. Model/typ 116Vito CDI E5 2.9t
5. model/wersja CDI Univan
6. Oznaczenie silnika/numer silnika --------
7. pojemność silnika 2143 ccm
8. moc silnika 120kW(163KM)
9. Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
10. numer nadwozia WDF6390313639365
11. liczba miejsc        4 +1 leżąca
12. zabezpieczenia autoalarm, klucz z immobilaizerem
13. rok produkcji 2011
14. ładowność 3500kg
15. data pierwszej rejestracji 21.03.2011
16. ubezpieczenie: p.p.m., Autocasco 

AC+KR, NNW
Od 01.01.2022

17. przebieg 168 822 km
18. zabudowa wewnętrzna pojazdu Typowa dla pojazdu specjalistycznego 

sanitarnego
     
       2.Wyposażenie specjalistyczne
          2.1.Zabudowa specjalistyczna z oznakowaniem i sygnalizacją
          2.2.Nosze z lawetą marki FERNO MEC

3. Wyposażenie standardowe:
3.1 ABS+EBV- korektor siły hamowania elektryczny
3.2. Antena radiowa w szybie przedniej
3.3. Drzwi boczna prawe przesuwane 
3.4. Drzwi tyłu nadwozia podnoszone
3.5. Filtr cząstek stałych
3.6. Filtr p/pyłkowy
3.7. Filtr paliwa z separatorem wody 
3.8. Fotel kierowcy regulowany
3.9. Immobilizer
3.10.Kolumna kierownicy regulowana 
3.11.Lusterko wewnętrzne
3.12.Ławka 3-osobowa w 2 rzędzie
3.13.Nawiew powietrza na siedzenie tylne
3.14.Okno w przestrzeni ładunkowej przednie lewe
3.15.Opony195/65 R16
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3.16.Podłoga drewniana części bagażowej
3.17.Podłoga drewniana części pasażerskiej
3.18 Poduszka powietrzna kierowcy
3.19.Stabilizator osi przedniej
3.20.System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3.21.System hamowania awaryjnego BAS
3.22.System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3.23.Szyba tylna ogrzewana 
3.24.Szyba w drzwiach prawych przesuwanych stała
3.25.Szyby przednie regulowane elektrycznie
3.26.Światła p/mgielne przednie 
3.27.Światła z regulacją kąta pochylenia
3.28.Tarcze kół stalowe 16”
3.29.Uchwyty do mocowania ładunków
3.30.Wspomaganie układu kierowniczego
3.31.Zamek centralny zdalnie sterowany
3.32.Zbiornik paliwa 75l
3.33.Zestaw naprawczy opon

       4.Wyposażenie dodatkowe
          4.1.Akumulator dodatkowy
          4.2.Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
          4.3.Klimatyzacja
          4.4.Oświetlenie przestrzeni bagażowej
          4.5. Poduszka powietrzna pasażera

       5.Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia
         5.1.   Przednie lewe koło: BARUM 205/65 R16C 107/105T VANIS 2 TL
         5.2   Przednie prawe koło: BARUM 205/65 R16C 107/105T VANIS 2 TL
         5.3   Tylne lewe koło: BARUM 205/65 R16C 107/105T VANIS 2 TL
         5.4.  Tylne prawe koło: BARUM 205/65 R16C 107/105T VANIS 2 TL

      6.Stan techniczny pojazdu.  
       Pojazd  sprawny technicznie  przegląd  dnia 12.03.2022 r.

        I. SILNIK:
Uruchomienie silnika bez utrudnienia, praca na biegu jałowym równomierna, przejście na wyższe
obroty pod obciążeniem płynne. Poziom oleju w misce olejowej i płynów eksploatacyjnych w 
normie.
Nie stwierdzono wycieków oleju, paliwa i płynów eksploatacyjnych.

        II.PODWOZIE:
Wad i niesprawności w warunkach parkingowych nie stwierdzono.
Podczas jazdy testowej sprawdzono działanie układ kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia.
Działanie układu hamulcowego podczas hamowania normalnego i awaryjnego prawidłowe.
Nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie kierowniczym i stuków w zawieszeniu.

        III. NADWOZIE Z WYPOSAŻENIEM:
Zamknięte typu specjalnego – samochód sanitarny z wyposażeniem ponadstandardowym  oraz 
dodatkowym – nosze z lawetą. Powłoka lakierowana koloru białego z kolorowymi pasami i 
napisami. Stan ogólny powłoki lakierowanej na elementach bez korozji dostateczny, widoczne 
zarysowania i miejscowe ubytki lakieru typu eksploatacyjnego. Ponadto stwierdzono: próg lewy 
wgnieciony, próg prawy zdarty lakier, podłoga pod fotelem pasażera skorodowana, błotnik 
przedni prawy skorodowany, próg lewy skorodowany, nadkola błotników tylnych, nadkola 
błotnika tylnego lewe i prawe skorodowane, siedziska foteli kierowcy i pasażera zniszczone. 
Wskaźniki, przyrządy, urządzenia i sygnalizacje sprawne. 
Wyposażenie, w tym aktualne wyposażenie specjalistyczne ambulansu oraz wnętrze, utrzymane 
jest w stanie dobrym. 
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7. Cena minimalna ambulansu wynosi 23 600, 00-zł brutto

8. W załączeniu do ogłoszenia poglądowe zdjęcia ambulansu.

9. Ruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
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