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Straż Miejska w Łodzi: Zabudowa i doposażenie przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego
Sekcji Animal Patrol SM w Łodzi – V2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616933-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47000614500000, ul. ul. Kilińskiego  81,
90119   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 250 22 28, e-mail
msmiechowska@strazmiejska.pl, faks 42 250 22 32.
Adres strony internetowej (url): http:/bip.stazmiejska.lodz.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabudowa i doposażenie przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego Sekcji Animal Patrol SM
w Łodzi – V2

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
LZ/231/15/18

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) 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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy, jej montaż i doposażenie samochodu
dostawczego Renault Trafic zakupionego dla Sekcji Animal Patrol Oddziału Ogólnomiejskiego
Straży Miejskiej w Łodzi, bez narażenia Zamawiającego na utratę gwarancji na pojazd bazowy
(Zamawiający załączy do SIWZ i Umowy ogólne warunki gwarancji na samochód Renault Trafic).
Zabudowa i doposażenie przestrzeni ładunkowej • podłoga wyłożona blachą aluminiową ryflowaną
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(stopień boczny pełny - schowany), • po trzy spusty/syfony z przodu i z tyłu pojazdu, umożliwiające
efektywne wypływanie cieczy zgromadzonej w przedziale, • wyłożenie ścian sklejką szarą
laminowaną, • montaż dodatkowych 4 szt. lamp LED, białych, • montaż wyłącznika lampy LED (w
przedziale kierowcy), • doposażenie w expandery ok. 20 szt., • klatka do transportu zwierząt
(mieszcząca dwa duże psy, z wysuwaną na zewnątrz przegrodą, system otwierania to 2 pary drzwi w
układzie 1/3 i 2/3, otwierających się na boki, przy czym przegroda stanowi wytyczną punktu
zamknięcia klatki – nie dopuszcza się stałego przedziału między drzwiami (słupek, stała ściana
dzieląca), w związku z czym system zamykania musi stanowić mechanizm wpuszczający rygle
zamka w elementy obramowania klatki; 1. w klatce wykonana przegroda pełna ze sklejki,
demontowana w układzie 1/3 i 2/3, 2. dwa okienka rewizyjne w drzwiach klatki (zamykane), 3.
podłoga klatki wypełniona sklejką wodoodporną, 4. ściany boczne oraz czołowe wypełnione siatką
o solidnej konstrukcji, od strony drzwi tylnych pojazdu drzwi skrzydełkowe wypełnione siatką z
zatrzaskami, umożliwiającymi zabezpieczenie drzwi przed otwarciem, 5. sklejka podłogi klatki
wypełniona wykładziną gumową z możliwością wyjęcia z klatki celem oczyszczenia, 6. na górnej
części klatki po stronie prawej dwie luki na transportery dla kotów (szer. ok. 390 mm/luk), •
wieszaki na ścianie grodziowej 4 szt., • moduł szafkowy zamontowany na ścianie lewej za kierowcą,
o konstrukcji składającej się z: regału o 4 szufladach, przy czym dolna powinna być najwyższa oraz
półki zamykanej ze sklejki o dł. ok.2,4 m na klatce i module szafkowym po stronie lewej •
mocowanie noszy do ściany klatki, dostęp od drzwi bocznych przesuwnych, • kątowniki do
stabilizacji noszy przytwierdzone do podłogi– powierzchnia na włożenie noszy 120 cmx 60 cm (z
rannym zwierzęciem), • montaż lampki LED (jednofunkcyjna, koloru czerwonego) wraz z
wyłącznikiem w kabinie pojazdu, • montaż listwy perforowanej do mocowania ładunku na ścianie
grodziowej, • zestaw do monitorowanego przewozu zwierząt składający się z kamery IP (FOSCAM,
model FI 9900P lub zbliżony, w podobnej kategorii cenowej) zamontowanej w przestrzeni
ładunkowej zintegrowanej z monitorem w kabinie kierowcy, • monitorowanie otwarcia/zamknięcia
przestrzeni ładunkowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany podanych
wymiarów na etapie konsultacji z dostawcą, tak aby montaż wszystkich ww. elementów był
możliwy przy uwzględnieniu konstrukcji pojazdu i optymalny dla docelowego wykorzystania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34686.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34686.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34686.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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