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1. ZAMAWIAJĄCY: 

Tyski Zakład Usług Komunalnych  
ul. Burschego 2 
43 – 100 Tychy 
tel.: 32 325 05 96 fax.: 32 227 75 14 
e-mail: biuro@tzuk.tychy.pl  
adres strony internetowej: bip.tzuk.tychy.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie:  przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1  

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Przedmiot główny: 90910000 – 9 usługi sprzątania;  
Dodatkowe przedmioty: 
90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic 
90620000-9 usługi odśnieżania 
90630000-2 usługi usuwania oblodzeń 
90500000-2 usługi związane z odpadami 
77310000-6 usługi sadzenia roślin i utrzymywania terenów zielonych 
77340000-5 usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

Przedmiotem zamówienia są usługi: 

a. Utrzymanie czystości i porządku na Cmentarzu – obejmuje m.in. podstawienie w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego własnych 80 szt. pojemników o pojem. 120 litrów oraz 
opróżnianie koszy o pojem. 120 litrów znajdujących się na terenie Cmentarza w ilości 130 
sztuk (80 szt. Wykonawcy i 50 szt. będących własnością Zamawiającego), oczyszczanie 
terenów ze śmieci, mechaniczne zamiatanie alejek, chodników i placów. 

b. Utrzymywanie w okresie zimowym nawierzchni dróg, alejek, chodników i placów 
znajdujących się na terenie Cmentarza w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 
pieszych m.in.  poprzez odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem w/w powierzchni, a na 
placach zlokalizowanych przy wejściach na Cmentarz (od strony ul. Cmentarnej oraz ul. 
Oświęcimskiej) poprzez odśnieżanie i posypywanie solą. 

c. Konserwacja zieleni - obejmuje m.in. koszenie trawników, zagrabianie i wyrzucanie 
zebranej trawy do pojemników, wygrabianie liści z trawników i skupin krzewów, 
pielęgnację krzewów i żywopłotów, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej 
SIWZ. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.4 W przypadku, gdy w załączonych do SIWZ dokumentach zostało wskazane pochodzenie 
(znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach. Jeżeli 
wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, na 
wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego 
wskazania w ofercie materiałów równoważnych będzie oznaczać wykonanie przedmiotu 
zamówienia z zastosowaniem urządzeń i materiałów wg załączonych do SIWZ 
dokumentów. 

mailto:biuro@tzuk.tychy.pl
http://bip.tzuk.tychy.pl/
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 1 luty 2015 r. lub (w przypadku braku możliwości 
zawarcia umowy przed tym terminem) od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2015 r. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 
1 PKT 6 I 7): 

5.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia w/w zamówień. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW A TAKŻE INFORMACJA O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH LUB 
DOKUMENTACH 

6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: 

6.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

6.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

6.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 

6.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: 
spełnia / nie spełnia. 

6.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 3 
do SIWZ.  

6.2.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 
i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

a)  wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

wymagane jest wykonanie/wykonywanie z należytą starannością minimum: 

-2 usług obejmujących sprzątanie oraz odśnieżanie i zamiatanie dróg, alejek, chodników, 
placów i parkingów oraz utrzymywanie ich w należytym stanie w okresie zimowym i letnim, 
na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł brutto każda i będących przedmiotem odrębnych 
umów, 

-2 usług obejmujących utrzymanie i konserwację zieleni na kwotę nie mniejszą 
niż 50.000,00zł brutto każda i będących przedmiotem odrębnych umów, 

 załącznik nr 4 do SIWZ.  

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

6.2.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający 
wymaga złożenia następujących dokumentów: 
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a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami; 

- wymagane jest dysponowanie maszynami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania 
zamówienia, które zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykaz sprzętu będącego 
w dyspozycji Wykonawcy należy przedłożyć wypełniając załącznik nr 5a do SIWZ 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wymagane jest dysponowanie: 

- co najmniej 25 osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia w tym minimum 
1 osoba o wykształceniu wyższym w zakresie ogrodnictwa lub w zakresie pielęgnacji drzew 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

6.2.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji 
ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

-wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości 500.000,00 zł. 

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać 
z treści dokumentu.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku (art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). 

6.3 Dowodami, o których mowa w punkcie 6.2.2, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
ofert; 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym mowa w pkt 6.3 a); 

c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.a). 

6.4 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 6.2.2, zostały 
wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa w punkcie 6.3. 

6.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio 
w punkcie 6.2.2 oraz punkcie 6.3, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy 
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane 
lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były 
lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio zamawiającemu. 

6.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp). 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.7 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp (pkt. 6.2.2 – 6.2.4 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda następujących dokumentów: 

6.7.1) wypełnionego oświadczenia innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów do wykonania zamówienia wraz z umową lub innym dokumentem potwierdzającym 
rzeczywisty zakres i okres dysponowania zasobami innego podmiotu (odpowiednio załączniki 
nr 4a, 5b i 6a do SIWZ). 

6.8 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 

6.8.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3a do SIWZ; 

6.8.2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

6.8.3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6.8.4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6.9 Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie 
dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

6.10 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
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6.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

6.12 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w punkcie 6.8. 

6.13 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6.14 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

6.15 Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym 
jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy 
Pzp). 

6.16 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

a) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów 
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;  

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane przez Wykonawcę z należytą 
kontrolą jakości. W związku z powyższym wymagane jest posiadanie wdrożonego systemu 
zarządzania jakością w zakresie co najmniej usług sprzątania opartego na normach 
europejskich, tj. certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego systemu zarządzania 
jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2008 lub inną równoważną. 

Przez system równoważny rozumie się system zarządzania wdrożony przez jednostkę 
certyfikująca akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 138 poz. 935 z późn.zm.) przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

6.17 Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o których mowa w punkcie 6.16 pkt a, złożyć 
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6.18 Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o których mowa w punkcie 6.16 pkt a, złożyć 
inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę 
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równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków 
zarządzania środowiskiem. 

6.19 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.20 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 
które należy dołączyć do oferty: 

a) załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniony formularz oferty, 

b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba 
występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika 
to z załączonych do oferty dokumentów.  

6.21 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów o których mowa w punkcie 6.20 b) 
(pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą 
dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.  

6.22 W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

6.23 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.24 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.25 Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.8. SIWZ (spełnianie braku 
podstaw do wykluczenia) - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

6.26 W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zgodnie z wymaganiami zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone 
w walutach innych niż polski złoty, zamawiający w celu przeprowadzenia oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości 
posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 
i obowiązującym na dzień otwarcia ofert. 

6.27 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6.28 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
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6.29 Informacja odnośnie art. 22 ust.2 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6.30 Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

7. GRUPA KAPITAŁOWA: 

7.1 Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. 
(Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) poprzez pojęcie: 

a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 

 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi 
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek 
lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

 osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 7.1 b, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów,  

 związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  

 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź 
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami,  

 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami,  

 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  

 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami,  

 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego),  
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 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 

7.2 W oparciu o wskazane regulacje, wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy należy 
do grupy kapitałowej. 

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

8.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 

8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem oraz drogą 
elektroniczną (biuro@tzuk.tychy.pl). 

8.3 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  

8.4 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

8.5 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Anna Fidor – tel. 32 325 05 96 

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Paweł Cybulski – tel. 501 204 670 

9. WADIUM: 

9.1 Nie dotyczy. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu 

 położonego przy ul. Cmentarnej 19” 

 

 

 Strona: 10/14 

11.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

11.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

11.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej Specyfikacji. 

11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie podpisana 
przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki 
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 
ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały.  

11.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

11.9 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:  

Tyski Zakład Usług Komunalnych 
ul. Burschego 2 
43 – 100 Tychy 

 
oraz opisanych w następujący sposób:  
 

Oferta na: „Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza Komunalnego 
w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 19” 

NIE OTWIERAĆ przed 26 stycznia 2015 r. godz. 1000 

 
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

11.10  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.9 oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11.11  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 26 stycznia 2015 r. godz. 945 

12.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
26 stycznia 2015 r. godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego. 
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

13.1 Cena oferty za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały 
okres realizacji zadania tj. od 1 luty 2015r. do 31 grudnia 2015r. i musi zawierać w swej 
wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

W przypadku braku możliwości zawarcia umowy od dnia 1 lutego 2015r. kwota 
wynagrodzenia zapłacona zostanie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 
wykonywania usługi. 

13.2 Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych 
groszy. 

13.3 Cena oferty jest maksymalną za wykonanie zamówienia.  

13.4 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W 
takim przypadku, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego 
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut są dostępne pod poniższym 
adresem internetowym:  

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 

13.5  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

 

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 95% 

2 Norma emisji spalin 5% 

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom deklarującym 
używanie w trakcie realizacji usługi pojazdów wymienionych w 
Załączniku nr 5a do oferty spełniających normę emisji spalin 
minimum EURO 4 wg wzoru: 

Liczba punktów = (Zof/Zmax) * 100 * waga 

Gdzie: 

- Zof – ilość pojazdów spełniających normę emisji CO2 minimum 
EURO 4 podana w ofercie 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
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- Z max – maksymalna ilość pojazdów spełniających normę emisji 
spalin minimum EURO 4 spośród wszystkich ofert.  

14.3 Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. 

14.4 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty. 

14.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 

15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Pzp.  

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.3 a) Zamawiający umieści 
na stronie internetowej http://bip.tzuk.tychy.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

15.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to przesłane będzie faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli 
zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej w sytuacji 
określonej w art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 

15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

15.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu, na terenie miasta Tychy, 
maszyny i urządzenia wyspecyfikowane w załączniku 5a dołączonym do oferty, celem 
stwierdzenia ich kompletności i sprawności. Nieokazanie maszyn i urządzeń, 
ich niekompletność, niesprawność, bądź niepełną sprawność któregokolwiek urządzenia, 
zamawiający uzna za odstąpienie od zawarcia umowy.  

15.8 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, ważnej polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł.  

http://bip.tzuk.tychy.pl/
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Dokument powyższy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

16.1 Nie dotyczy. 

17. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

17.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie przewiduje się 
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

18.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
Specyfikacji. 

18.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w zakresie podatku 
VAT. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp. 

19.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

19.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego.  

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

19.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

19.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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20. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 

20.1 Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA: 

21.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

22. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, 
określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:  
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 

wartość gospodarczą,  
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

23. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 
z 2013 poz. 907 t.j. z późn. zm.). 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i harmonogram wykonywania czynności 
wchodzących w zakres rzeczowy zadania pn. „Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem 
Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu położonego przy ul. Cmentarnej 19”, oraz 
wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza.  

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 

3. Załącznik nr 3 i 3a – Oświadczenie o spełnieniu warunków / oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 4 i 4a – Wykaz usług / oświadczenie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji 
Wykonawcy usług wskazanych w wykazie usług. 

5. Załącznik nr 5, 5a i 5b - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
niezbędnych do wykonania zamówienia / wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonanie zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami/ oświadczenie innego podmiotu o oddaniu 
do dyspozycji Wykonawcy narzędzi i urządzeń wskazanych w wykazie. 

6. Załącznik nr 6 i 6a Wykaz osób / oświadczenie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji 
wykonawcy osób z wykazu osób. 

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy. 


