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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586977-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi odśnieżania
2019/S 239-586977

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 43
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paula Małajny
E-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tzuk.tychy.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście
Tychy w sezonie 2019/2020”
Numer referencyjny: TZUK.271.151.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zimowe utrzymanie chodników,
alejek,mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście Tychy w sezonie 2019/2020.

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
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2. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określają
załączniki wymienione w pkt 3.3 SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 163 524.29 PLN / Najdroższa oferta: 163 524.29 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zimowe utrzymanie chodników,
alejek,mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście Tychy w sezonie 2019/2020.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. akcję czynną – podczas której wykonywane będą czynności związane z zimowym utrzymaniem
nawierzchni, tj.: utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów przez całą dobę, w szczególności poprzez
mechaniczną lub ręczną likwidację śliskości, w tym lodu, błota pośniegowego, odśnieżania oraz posypywanie
piaskiem;
2.2. akcję bierną – stan gotowości do podjęcia ww. czynności tj.: koordynacji i nadzoru w utrzymaniu
zimowym,w tym całodobową dyspozycyjność do przystąpienia do akcji czynnej, a także kontrolowaniu
stanu śliskości chodników, alejek, mostków i schodów, pozyskiwania informacji o pogodzie ze stacji
meteorologicznych oraz w zależności od warunków atmosferycznych uruchamiania akcji czynnej;
2.3. zamiatanie i usuwanie nieczystości pozostałych po stopniałym lub usuniętym śniegu i lodzie.
3. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określa:
3.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
3.2. Wykaz terenów do odśnieżania zawiera załącznik nr 3 do SIWZ;
3.3. Kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp:
4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Pzp) zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu zamówienia wskazane w
załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w zakresie:
4.1.1. w zakresie prowadzenia akcji czynnej i biernej;
4.1.2. zamiatania i usuwania nieczystości pozostałych po stopniałym lub usuniętym śniegu i lodzie;
4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa
wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na podstawienie jednostki zastępczej w czasie awarii jednostek
sprzętowych / Waga: 40



Dz.U./S S239
11/12/2019
586977-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 5

11/12/2019 S239
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takich potrzeb możliwość
zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20 % wartości każdej pozycji wskazanej w załączniku
nr 4 do SIWZ (kosztorys ofertowy) pod warunkiem, że zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia
wdanej pozycji, spowoduje zmniejszenie w innej pozycji tak aby zmiana ta nie spowodowała zwiększenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438814

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście
Tychy w sezonie 2019/2020”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/11/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438814-2019:TEXT:PL:HTML
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Oficjalna nazwa: Lider Konsorcjum: Bio-Ekos Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Targiela 112
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjant: Bio-Ekos Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Leśna 63
Miejscowość: Nowe Chechło
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 163 524.29 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019
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