
Ogłoszenie nr 58529 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

Łódź: Dostawa urządzeń małej architektury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 101465672, ul. Konstantynowska 

8/10, 94-303  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426327579, e-mail zamowienia@zzm.lodz.pl, faks

+48426329290.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie

za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

tak

Inny sposób:

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Adres:

94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń małej architektury

Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: [Wszelka numeracja przywołana

treści niniejszego Ogłoszenia jest zgodna z numeracją zawartą w SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

urządzeń małej architektury w n/podanych częściach: 3.1.1 Część 1: Dostawa oraz montaż koszy na śmieci, koszy na

psie odchody, demontaż uszkodzonych koszy, dostawę wkładów do koszy na śmieci na terenie Łodzi: 3.1.1.1 Zakres

prac obejmie: 3.1.1.1.1 dostawę 57 koszy na śmieci, 3.1.1.1.2 montaż 57 koszy w gruncie, 3.1.1.1.3 dostawę 10

wkładów wewnętrznych do koszy, 3.1.1.1.4 demontaż 47 koszy, 3.1.1.1.5 dostawę 2 koszy na psie odchody 3.1.1.1.6

montaż 2 koszy na psie odchody 3.1.1.2 KOSZ NA ŚMIECI składa się z dwóch elementów: pojemnika zewnętrznego na

stałe przymocowanego do dwóch słupków oraz wyjmowanego wkładu. 3.1.1.2.1 Pojemnik zewnętrzny: pojemnik w

kształcie walca o wysokości 50 cm (+/- 1 cm) i średnicy 35 cm (+/- 1 cm) wykonany z 14 symetrycznie rozłożonych

stalowych płaskowników 30/5 mm (+/- 1 mm) połączonych przy pomocy obręczy stanowiących górną i dolną krawędź,

dno ażurowe o prześwicie nie większym niż 50 % wykonane ze stalowych płaskowników, mocowanie do słupków za

pomocą czterech spawów. 3.1.1.2.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

grubości 1 mm (+/- 0,1 mm) o wysokości 48 cm (+/- 0,5 cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm), wyposażony w

popielniczkę, posiadający 4 symetrycznie umieszczone otwory odprowadzające wodę z dna średnicy 7 mm (+/- 1 mm),

górna krawędź wkładu wzmocniona poprzez kołnierz wysokości 1 cm (+/- 1 mm) powstały z wywinięcia blachy, wkład

pomalowany po stronie wewnętrznej oraz zewnętrznej na kolor czarny. 3.1.1.2.3 Słupki: rury stalowe o średnicy 60

mm (+/- 1 mm) i wysokości 140 cm (+/-1 cm) zakończone kulkami o średnicy 60 mm (+/- 1 mm); słupki połączone

półkolistym płaskownikiem 30/5mm (+/- 1 mm), stanowiącym zabezpieczenie przed wyjęciem wkładu wewnętrznego

przez osoby postronne; mocowanie płaskownika przy pomocy zawiasu z zamkiem blokującym, zamykanym śrubą z

łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym). 3.1.1.2.4 Pojemnik zewnętrzny i słupki malowane

dwukrotnie farbą antykorozyjną w kolorze czarno szarym (20 szt.) (RAL 7021) lub w antracytowym szarym (37 szt.)

(RAL 7016). Słupki wyposażone w poprzeczne stalowe kotwy do zabetonowania w gruncie; 3.1.1.2.5 Montaż kosza na

trwałe w gruncie przez zabetonowanie w dole 60x30x30 cm (+/- 1 cm); 3.1.1.2.6 Demontaż uszkodzonych koszy:

odkucie betonu, wykucie słupów, wywóz betonu na wysypisko, wywóz złomu na złomowisko, wyrównanie terenu,

obsianie trawą. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wystawionych na Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczących

przyjęcia na złomowisko usuniętych koszy i słupków. 3.1.1.2.7 Fot. 1. Kosz na śmieci 3.1.1.3 KOSZ NA PSIE ODCHODY

składa się z dwóch elementów: pojemnika zewnętrznego na stałe przymocowanego do dwóch słupków oraz

wyjmowanego wkładu wewnętrznego. 3.1.1.3.1 Pojemnik zewnętrzny ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo,
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bez wewnętrznego dystrybutora worków z kotwą do zabetonowania. Otwory wrzutowe w ściance przedniej i tylnej,

poniżej otworów wrzutowych przegroda stalowa z otworem o średnicy 26 cm (+/- 0,5 cm) nad wkładem mieszczącym

się w komorze dolnej. Grubość ścianek pojemnika 3 mm (+/- 0,5 mm). Wymiary podane na fotografiach poniżej mogą

mieć tolerancję +/- 1 cm. 3.1.1.3.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

grubości 1 mm (+/- 0,1 mm), o wysokości 55 cm (+/- 0,5cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm); 3.1.1.3.3 wkład

wewnętrzny zabezpieczony przed wyciągnięciem przez osoby niepowołane ryglowaną na zamek ścianką tylną

mocowaną zawiasowo i otwieraną na bok; 3.1.1.3.4 Zamek z kluczem trójkątnym; 3.1.1.3.5 Kosz montowany w

gruncie poprzez bezpośrednie zabetonowanie słupków w dole o wymiarach 75x30x30 cm (+/- 1 cm) , słupki wykonane

z profilu otwartego ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo o przekroju trójkątnym, grubość blachy profilu 3 mm

(+/- 0,5 mm); 3.1.1.3.6 Pojemność wkładu - 43 l (+/- 1 l). 3.1.1.3.7 kolor kosza: szary antracytowy RAL 7016 .

3.1.1.3.8 Fot 2. Kosz na psie odchody. Wymiary podane są w cm. 3.1.1.4 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie

parków i placów zabaw 3.1.1.5 Dodatkowe kody CPV*: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.1.6 Kosze

zostaną zamontowane w następujących obiektach: 3.1.1.6.1 Park Helenów - montaż 3 szt.; 3.1.1.6.2 Park im. Szarych

Szeregów - montaż 3 szt.; 3.1.1.6.3 Park Ocalałych - montaż 2 szt.; 3.1.1.6.4 zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (ul.

Pankiewicza/Al. Palki) - montaż 2 szt.; 3.1.1.6.5 Park 3. Maja - montaż 5 szt., demontaż 5 szt.; 3.1.1.6.6 Park im. ks. J.

Poniatowskiego - montaż 20 szt., demontaż 20 szt.; 3.1.1.6.7 Zieleniec przy ul. Wyspiańskiego/ ul. Chodkiewicza –

montaż 4 szt., demontaż 4 szt.; 3.1.1.6.8 Zieleniec osiedlowy przy ul. Maratońskiej - montaż 3 szt., demontaż 3 szt.;

3.1.1.6.9 Plac Piastowski - montaż 10 szt., demontaż 10 szt.; 3.1.1.6.10 Park Widzewska Górka - montaż 5 szt.,

demontaż 5 szt.; 3.1.1.6.11 Park Źródła Olechówki - montaż 2 szt. koszy na psie odchody; 3.1.1.6.12 Siedziba Zarządu

Zieleni Miejskiej: wkład wewnętrzny 10 szt. 3.1.2 Część 2: Dostawa i montaż ławek parkowych na terenie Łodzi:

3.1.2.1 Zakres prac: 3.1.2.1.1 - dostawa 25 ławek parkowych z rur okrągłych z podłokietnikami, 3 szt. ławek

stylizowanych (wachlarzowych); 3.1.2.1.2 - montaż 28 ławek w gruncie, w tym pod 5 szt. ławek wykonanie

nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa), a pod 3 szt. ławek przełożenie istniejącej kostki; 3.1.2.1.3 - demontaż 3

ławek. 3.1.2.2 ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PODŁOKIETNIKAMI o następujących parametrach: 3.1.2.2.1

konstrukcja stalowa wykonana z rur o średnicy zewn. 42 mm (+/- 1 mm), grubości ścianki 2,9 – 3,0 mm (rura ze

szwem w kolorze antracytowym szarym RAL 7016); 3.1.2.2.2 podłokietnik z rury stalowej o wym. jw., stanowiący

przedłużenie przedniej nogi, połączonej z nogą tylną, równoległy do siedziska, na wysokości 15 –17 cm nad

siedziskiem; 3.1.2.2.3 ławka wzmocniona podłużnie i poprzecznie płaskownikiem szer. 4 cm (+/- 1 mm), grubości 0,5

cm (+/- 1 mm); 3.1.2.2.4 konstrukcja malowana farbą podkładową a następnie nawierzchniowo lakierem kolor szary

antracytowy RAL 7016; 3.1.2.2.5 siedziska i oparcie wykonane z listew drewnianych litych z drzew iglastych –(bez

żywicy) o wym. 2000mm x 80mm x 40 mm (+/- 3 mm) – (7 listew: 3 na oparcie, 4 na siedzisko), poddanych obróbce

stolarskiej oraz pomalowane dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym z

połyskiem, każda listwa przykręcona 3 śrubami o średnicy 8 mm (+/- 1 mm), śruby zabezpieczone przed wykręceniem;

3.1.2.2.6 wysokość siedziska – 43 cm (+/- 0,5 cm), wysokość od podłoża do górnej powierzchni siedziska), wysokość
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całkowita ławki – 87 cm (+/- 1 cm), szerokość siedziska – 40 cm (+/- 0,5 cm), głębokość siedziska - 50 cm (+/- 0,5

cm), całkowita szerokość ławki - 65 cm (+/- 0,5 cm) (od przedniej nogi do rzutu oparcia ławki). 3.1.2.2.7 Mocowanie

ławki w gruncie: 3.1.2.2.8 Ławki zamontowane na trwałe w gruncie przez zalanie fundamentów betonowych w 4

dołach o wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm), betonem B15, wyrównanie terenu w obrębie ławki, posprzątanie i

wywóz urobku. 3.1.2.2.9 Pod 5 ławkami należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 200 x 65 cm

(+/- 0,5 cm). Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym 15 cm (+/- 0,5 cm)

(grubość warstwy po zagęszczeniu). Nawierzchnia otoczona z 3 stron obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm (+/- 0,5 cm)

na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie szczelin piaskiem. Fot 3. ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z

PODŁOKIETNIKAMI, listwy jak podano w opisie (25 szt.). 3.1.2.3 ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU WACHLARZ (3 szt.) o

następujących parametrach: 3.1.2.3.1 Konstrukcja ze stali ocynkowanej i lakierowanej o wymiarach 2000 x 945 x 875

x 450 mm (+/- 5 mm). Profile prostokątne gięte o wymiarach 60x30x3 mm (+/- 0,5 mm). 3.1.2.3.2 Kolor szkieletu:

szary antracytowy RAL 7016, 3.1.2.3.3 Oszalowanie siedziska i oparcia wykonane z listew drewnianych litych z drzew

iglastych – (bez żywicy) o wymiarach 2000 x40x80 mm (+/- 3 mm) (10 listew: 5 na oparcie, 5 na siedzisko), 3.1.2.3.4

Kolor listew: poddane obróbce stolarskiej oraz pomalowane dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i

dwukrotnie lakierem wodoodpornym z połyskiem. 3.1.2.3.5 Mocowanie ławki w gruncie: 3.1.2.3.6 Ławki zamontowane

na trwałe w gruncie mocowana do podłoża za pomocą kotew przez zalanie fundamentów betonowych w 4 dołach o

wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm), betonem B15, wyrównanie terenu w obrębie ławki, posprzątanie i wywóz

urobku. 3.1.2.3.7 Demontaż uszkodzonych ławek: odkucie betonu, wywóz betonu na wysypisko, wywóz złomu na

złomowisko, wyrównanie terenu, obsianie trawą. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wystawionych na Zarząd

Zieleni Miejskiej dotyczących przyjęcia na złomowisko usuniętych ławek. Fot. 4. ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU

WACHLARZ Wymiary na rysunku podano w mm. 3.1.2.4 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów

zabaw 3.1.2.5 Dodatkowe kody CPV*: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.2.6 Ławki zostaną zamontowane

w następujących obiektach: 3.1.2.6.1 Zieleniec przy ul. Łososiowej - montaż 5 szt.; 3.1.2.6.2 Park im. Szarych

Szeregów - montaż 7 szt.; 3.1.2.6.3 Zieleniec przy ul Wojska Polskiego (ul. Pankiewicza/al. Palki) - montaż 3 szt.;

3.1.2.6.4 Park im. Zaruskiego - montaż 3 szt. ławek typu wachlarz (demontaż 3 szt., przełożenie kostki pod 3

ławkami); 3.1.2.6.5 Zieleniec przy ul. Chodkiewicza/ul. Wyspiańskiego - montaż 3 szt.; 3.1.2.6.6 Park na Smulsku -

montaż 2 szt.; 3.1.2.6.7 Plac Piastowski - montaż 5 szt. (ułożenie kostki betonowej pod 5 ławkami). 3.2 Zgodnie z art.

30 ust. 9 pkt 1 PZP zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, urządzenia dostosowane były do

potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniały dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.3 Wszelkie pozostałe

szczegóły zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawców, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty spośród

poprawnie sporządzonych i spełniających wymagania Zamawiającego. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych na dowolną część lub części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 43325000-7
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Dodatkowe kody CPV:45233293-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość

w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 60

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Termin wykonania dotyczy części: 1 i 2: do 60 dni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 5.1.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 5.2.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.3.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 5.3.1.1 dla Części 1: 5.3.1.1.1 wykonał 1

dostawę i montaż koszy na śmieci na kwotę minimum 30 000, 00 PLN. 5.3.1.1 dla Części 2: 5.3.1.1.1 wykonał 1

dostawę i montaż ławek parkowych na kwotę minimum 30 000, 00 PLN. UWAGA: a) W przypadku gdy Wykonawca

wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego

zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość każdej z dostaw, o których mowa powyżej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe: 5.4 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22 a Ustawy. 5.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4.3 Zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5

Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 SIWZ). 5.4.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.4.4.1 zastąpił ten podmiot

innym podmiotem lub podmiotami lub 5.4.4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
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25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

8.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących

dokumentów: 8.4.1.1 dowodów określających czy dostawy wykazane w oświadczeniu o którym mowa w pkt 8.2.1

SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

8.4.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.4.2.1 próbek, opisów, fotografii, rysunków, których

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego

potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ;

8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania –

Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 8.2.3.1 w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim

powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o jakich

mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.3.2 składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu

na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu,

który określa w szczególności: 8.2.3.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.3.2.2

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

8.2.3.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.3.2.4 czy

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. 8.2.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
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zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w 8.2.2 SIWZ.

8.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ

składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO

zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

(http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający

wraz z informacją o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia: 8.4.1 W celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

8.4.1.1 dowodów określających czy dostawy wykazane w oświadczeniu o którym mowa w pkt 8.2.1 SIWZ zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 8.4.2 W celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda

następujących dokumentów: 8.4.2.1 próbek, opisów, fotografii, rysunków, których autentyczność musi zostać

poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego; 8.5 Forma składanych dokumentów 8.5.1

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców,

składane są w oryginale. 8.5.2 Pozostałe dokumenty, (inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5.1 SIWZ)

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki

cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.5.3 Dokumenty

sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie

prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8.5.4 W
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przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8.5.5 W

przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z

art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
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Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60

Okres gwarancji 30

Czas dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Odniesienia w treści do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzór umowy] załącznik nr 5a - § 9 1. Wszelkie zmiany Umowy

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w

stosunku do treści oferty, oprócz przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy,

muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zmiany terminu wykonania umowy, w

przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: a) wystąpienie

nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie były w stanie przewidzieć, b)

wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających prowadzenie prac. 4.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, określony w § 3 umowy, może ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody

uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu utrudniającej wykonywanie prac. załącznik nr 5b - § 9 1. Wszelkie zmiany

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej

Umowy w stosunku do treści oferty, oprócz przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień

zawartej Umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zmiany terminu wykonania

umowy, w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: a)

wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie były w stanie

przewidzieć, b) wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających
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prowadzenie prac. 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, określony w § 3 umowy, może ulec wydłużeniu o okres

trwania przeszkody uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu utrudniającej wykonywanie prac.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 12/04/2017, godzina: 08:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Dostawa oraz montaż koszy na śmieci, koszy na psie odchody, demontaż uszkodzonych koszy,

dostawę wkładów do koszy na śmieci na terenie Łodzi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1.1 Zakres prac obejmie:
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3.1.1.1.1 dostawę 57 koszy na śmieci, 3.1.1.1.2 montaż 57 koszy w gruncie, 3.1.1.1.3 dostawę 10 wkładów

wewnętrznych do koszy, 3.1.1.1.4 demontaż 47 koszy, 3.1.1.1.5 dostawę 2 koszy na psie odchody 3.1.1.1.6 montaż 2

koszy na psie odchody 3.1.1.2 KOSZ NA ŚMIECI składa się z dwóch elementów: pojemnika zewnętrznego na stałe

przymocowanego do dwóch słupków oraz wyjmowanego wkładu. 3.1.1.2.1 Pojemnik zewnętrzny: pojemnik w kształcie

walca o wysokości 50 cm (+/- 1 cm) i średnicy 35 cm (+/- 1 cm) wykonany z 14 symetrycznie rozłożonych stalowych

płaskowników 30/5 mm (+/- 1 mm) połączonych przy pomocy obręczy stanowiących górną i dolną krawędź, dno

ażurowe o prześwicie nie większym niż 50 % wykonane ze stalowych płaskowników, mocowanie do słupków za

pomocą czterech spawów. 3.1.1.2.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

grubości 1 mm (+/- 0,1 mm) o wysokości 48 cm (+/- 0,5 cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm), wyposażony w

popielniczkę, posiadający 4 symetrycznie umieszczone otwory odprowadzające wodę z dna średnicy 7 mm (+/- 1 mm),

górna krawędź wkładu wzmocniona poprzez kołnierz wysokości 1 cm (+/- 1 mm) powstały z wywinięcia blachy, wkład

pomalowany po stronie wewnętrznej oraz zewnętrznej na kolor czarny. 3.1.1.2.3 Słupki: rury stalowe o średnicy 60

mm (+/- 1 mm) i wysokości 140 cm (+/-1 cm) zakończone kulkami o średnicy 60 mm (+/- 1 mm); słupki połączone

półkolistym płaskownikiem 30/5mm (+/- 1 mm), stanowiącym zabezpieczenie przed wyjęciem wkładu wewnętrznego

przez osoby postronne; mocowanie płaskownika przy pomocy zawiasu z zamkiem blokującym, zamykanym śrubą z

łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym). 3.1.1.2.4 Pojemnik zewnętrzny i słupki malowane

dwukrotnie farbą antykorozyjną w kolorze czarno szarym (20 szt.) (RAL 7021) lub w antracytowym szarym (37 szt.)

(RAL 7016). Słupki wyposażone w poprzeczne stalowe kotwy do zabetonowania w gruncie; 3.1.1.2.5 Montaż kosza na

trwałe w gruncie przez zabetonowanie w dole 60x30x30 cm (+/- 1 cm); 3.1.1.2.6 Demontaż uszkodzonych koszy:

odkucie betonu, wykucie słupów, wywóz betonu na wysypisko, wywóz złomu na złomowisko, wyrównanie terenu,

obsianie trawą. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wystawionych na Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczących

przyjęcia na złomowisko usuniętych koszy i słupków. 3.1.1.2.7 Fot. 1. Kosz na śmieci 3.1.1.3 KOSZ NA PSIE ODCHODY

składa się z dwóch elementów: pojemnika zewnętrznego na stałe przymocowanego do dwóch słupków oraz

wyjmowanego wkładu wewnętrznego. 3.1.1.3.1 Pojemnik zewnętrzny ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo,

bez wewnętrznego dystrybutora worków z kotwą do zabetonowania. Otwory wrzutowe w ściance przedniej i tylnej,

poniżej otworów wrzutowych przegroda stalowa z otworem o średnicy 26 cm (+/- 0,5 cm) nad wkładem mieszczącym

się w komorze dolnej. Grubość ścianek pojemnika 3 mm (+/- 0,5 mm). Wymiary podane na fotografiach poniżej mogą

mieć tolerancję +/- 1 cm. 3.1.1.3.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

grubości 1 mm (+/- 0,1 mm), o wysokości 55 cm (+/- 0,5cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm); 3.1.1.3.3 wkład

wewnętrzny zabezpieczony przed wyciągnięciem przez osoby niepowołane ryglowaną na zamek ścianką tylną

mocowaną zawiasowo i otwieraną na bok; 3.1.1.3.4 Zamek z kluczem trójkątnym; 3.1.1.3.5 Kosz montowany w

gruncie poprzez bezpośrednie zabetonowanie słupków w dole o wymiarach 75x30x30 cm (+/- 1 cm) , słupki wykonane

z profilu otwartego ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo o przekroju trójkątnym, grubość blachy profilu 3 mm

(+/- 0,5 mm); 3.1.1.3.6 Pojemność wkładu - 43 l (+/- 1 l). 3.1.1.3.7 kolor kosza: szary antracytowy RAL 7016 .
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3.1.1.3.8 Fot 2. Kosz na psie odchody. Wymiary podane są w cm. 3.1.1.4 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie

parków i placów zabaw 3.1.1.5 Dodatkowe kody CPV*: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.1.6 Kosze

zostaną zamontowane w następujących obiektach: 3.1.1.6.1 Park Helenów - montaż 3 szt.; 3.1.1.6.2 Park im. Szarych

Szeregów - montaż 3 szt.; 3.1.1.6.3 Park Ocalałych - montaż 2 szt.; 3.1.1.6.4 zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (ul.

Pankiewicza/Al. Palki) - montaż 2 szt.; 3.1.1.6.5 Park 3. Maja - montaż 5 szt., demontaż 5 szt.; 3.1.1.6.6 Park im. ks. J.

Poniatowskiego - montaż 20 szt., demontaż 20 szt.; 3.1.1.6.7 Zieleniec przy ul. Wyspiańskiego/ ul. Chodkiewicza –

montaż 4 szt., demontaż 4 szt.; 3.1.1.6.8 Zieleniec osiedlowy przy ul. Maratońskiej - montaż 3 szt., demontaż 3 szt.;

3.1.1.6.9 Plac Piastowski - montaż 10 szt., demontaż 10 szt.; 3.1.1.6.10 Park Widzewska Górka - montaż 5 szt.,

demontaż 5 szt.; 3.1.1.6.11 Park Źródła Olechówki - montaż 2 szt. koszy na psie odchody; 3.1.1.6.12 Siedziba Zarządu

Zieleni Miejskiej: wkład wewnętrzny 10 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7, 45233293-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 60

Okres gwarancji 30

Czas dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Dostawa i montaż ławek parkowych na terenie Łodzi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.2.1 Zakres prac: 3.1.2.1.1 -

dostawa 25 ławek parkowych z rur okrągłych z podłokietnikami, 3 szt. ławek stylizowanych (wachlarzowych); 3.1.2.1.2

- montaż 28 ławek w gruncie, w tym pod 5 szt. ławek wykonanie nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa), a pod 3

szt. ławek przełożenie istniejącej kostki; 3.1.2.1.3 - demontaż 3 ławek. 3.1.2.2 ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z

PODŁOKIETNIKAMI o następujących parametrach: 3.1.2.2.1 konstrukcja stalowa wykonana z rur o średnicy zewn. 42

mm (+/- 1 mm), grubości ścianki 2,9 – 3,0 mm (rura ze szwem w kolorze antracytowym szarym RAL 7016); 3.1.2.2.2

podłokietnik z rury stalowej o wym. jw., stanowiący przedłużenie przedniej nogi, połączonej z nogą tylną, równoległy
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do siedziska, na wysokości 15 –17 cm nad siedziskiem; 3.1.2.2.3 ławka wzmocniona podłużnie i poprzecznie

płaskownikiem szer. 4 cm (+/- 1 mm), grubości 0,5 cm (+/- 1 mm); 3.1.2.2.4 konstrukcja malowana farbą

podkładową a następnie nawierzchniowo lakierem kolor szary antracytowy RAL 7016; 3.1.2.2.5 siedziska i oparcie

wykonane z listew drewnianych litych z drzew iglastych –(bez żywicy) o wym. 2000mm x 80mm x 40 mm (+/- 3 mm)

– (7 listew: 3 na oparcie, 4 na siedzisko), poddanych obróbce stolarskiej oraz pomalowane dwukrotnie impregnatem

dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym z połyskiem, każda listwa przykręcona 3 śrubami o

średnicy 8 mm (+/- 1 mm), śruby zabezpieczone przed wykręceniem; 3.1.2.2.6 wysokość siedziska – 43 cm (+/- 0,5

cm), wysokość od podłoża do górnej powierzchni siedziska), wysokość całkowita ławki – 87 cm (+/- 1 cm), szerokość

siedziska – 40 cm (+/- 0,5 cm), głębokość siedziska - 50 cm (+/- 0,5 cm), całkowita szerokość ławki - 65 cm (+/- 0,5

cm) (od przedniej nogi do rzutu oparcia ławki). 3.1.2.2.7 Mocowanie ławki w gruncie: 3.1.2.2.8 Ławki zamontowane na

trwałe w gruncie przez zalanie fundamentów betonowych w 4 dołach o wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm),

betonem B15, wyrównanie terenu w obrębie ławki, posprzątanie i wywóz urobku. 3.1.2.2.9 Pod 5 ławkami należy

ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 200 x 65 cm (+/- 0,5 cm). Kostkę należy ułożyć na podsypce

cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym 15 cm (+/- 0,5 cm) (grubość warstwy po zagęszczeniu). Nawierzchnia

otoczona z 3 stron obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm (+/- 0,5 cm) na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie

szczelin piaskiem. Fot 3. ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PODŁOKIETNIKAMI, listwy jak podano w opisie (25

szt.). 3.1.2.3 ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU WACHLARZ (3 szt.) o następujących parametrach: 3.1.2.3.1 Konstrukcja ze

stali ocynkowanej i lakierowanej o wymiarach 2000 x 945 x 875 x 450 mm (+/- 5 mm). Profile prostokątne gięte o

wymiarach 60x30x3 mm (+/- 0,5 mm). 3.1.2.3.2 Kolor szkieletu: szary antracytowy RAL 7016, 3.1.2.3.3 Oszalowanie

siedziska i oparcia wykonane z listew drewnianych litych z drzew iglastych – (bez żywicy) o wymiarach 2000 x40x80

mm (+/- 3 mm) (10 listew: 5 na oparcie, 5 na siedzisko), 3.1.2.3.4 Kolor listew: poddane obróbce stolarskiej oraz

pomalowane dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym z połyskiem.

3.1.2.3.5 Mocowanie ławki w gruncie: 3.1.2.3.6 Ławki zamontowane na trwałe w gruncie mocowana do podłoża za

pomocą kotew przez zalanie fundamentów betonowych w 4 dołach o wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm), betonem

B15, wyrównanie terenu w obrębie ławki, posprzątanie i wywóz urobku. 3.1.2.3.7 Demontaż uszkodzonych ławek:

odkucie betonu, wywóz betonu na wysypisko, wywóz złomu na złomowisko, wyrównanie terenu, obsianie trawą.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wystawionych na Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczących przyjęcia na

złomowisko usuniętych ławek. Fot. 4. ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU WACHLARZ Wymiary na rysunku podano w mm.

3.1.2.4 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 3.1.2.5 Dodatkowe kody CPV*:

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.2.6 Ławki zostaną zamontowane w następujących obiektach: 3.1.2.6.1

Zieleniec przy ul. Łososiowej - montaż 5 szt.; 3.1.2.6.2 Park im. Szarych Szeregów - montaż 7 szt.; 3.1.2.6.3 Zieleniec

przy ul Wojska Polskiego (ul. Pankiewicza/al. Palki) - montaż 3 szt.; 3.1.2.6.4 Park im. Zaruskiego - montaż 3 szt.

ławek typu wachlarz (demontaż 3 szt., przełożenie kostki pod 3 ławkami); 3.1.2.6.5 Zieleniec przy ul. Chodkiewicza/ul.

Wyspiańskiego - montaż 3 szt.; 3.1.2.6.6 Park na Smulsku - montaż 2 szt.; 3.1.2.6.7 Plac Piastowski - montaż 5 szt.
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(ułożenie kostki betonowej pod 5 ławkami).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7, 45233293-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 60

Okres gwarancji 30

Czas Dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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