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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259776-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2020/S 107-259776

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 Tyski
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.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Tychy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 59
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
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
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”
Numer referencyjny: TZUK.271.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w 
pasach drogowych na terenie miasta Tychy.
2. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określają 
załączniki wymienione w pkt 3.4 SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 457 920.24 PLN / Najdroższa oferta: 457 920.24 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
03121100 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w 
pasach drogowych na terenie miasta Tychy.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. pielęgnację obsady sezonowej;
2.2. pielęgnację obsady stałej (powierzchnie obsadzone krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, roślinami 
okrywowymi, pnączami, różami);
2.3. sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy oraz kwiatów sezonowych wraz z dostawą materiału 
roślinnego i przygotowaniem podłoża pod sadzenie.
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 Rejon I i II;
3.3. Załącznik nr 4: Kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu 
rzeczowego w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego);
3.4. Załącznik nr 4a: Kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu 
rzeczowego w ramach zamówienia opcjonalnego.
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.
4.1.1. Osoby wykonujące w ramach przedmiotu zamówienia czynności kierownicze nie muszą być zatrudnione 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
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 nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dni roboczych, w trakcie których zostanie wykonana obsada letnia kwietników 
sezonowych / Waga: 40
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:
1. zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20 % wartości każdej pozycji wskazanej w załączniku 
nr 4 do SIWZ (kosztorys ofertowy – zamówienie podstawowe (gwarantowane) pod warunkiem, że zwiększenie 
zakresu przedmiotu zamówienia nie spowoduje, iż łączna wartość umowy ulegnie zwiększeniu;
2. zwiększania zakresu zamówienia – załącznik nr 4a do SIWZ – kosztorys ofertowy – zamówienie opcjonalne.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego. W tym wypadku zmianie ulegnie termin stanowiący początek obowiązywania umowy, tj. 1.5.2020.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN (słownie: pięciu tysięcy złotych) zgodnie z 
pkt 8.2 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Skrócenie procedury zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. W dniu 8 stycznia 2020 r.
Postępowanie nr TZUK.271.154.2019 pt.: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie 
miasta Tychy” oraz zarówno w dniu 11 marca 2020 r. zmienione postępowanie nr TZUK.271.3.2020 pt.: 
„Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Tychy” zostały unieważnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – oferta znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie mogła zostać zwiększona do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o podzieleniu zamówienia, którego jedną z części jest 
przedmiotowe postępowanie oraz ze względu na jego charakter zastosowano procedurę skróconą.

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: 2020/S 078-184576

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:
„Zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/05/2020

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
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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 POLSKA
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjant 1: Bio-Ekos Sp. z o.o. spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Leśna 63
Miejscowość: Nowe Chechło
Kod NUTS: PL POLSKA
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: 457 920.24 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W 
okolicznościach wskazanych w pkt 6.10.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych 
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rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 6.10.2 SIWZ w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6.10.1.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zapis pkt 6.10.4–6.10.6 SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu, zgodnie z pkt 6 SIWZ.

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

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.
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/
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020
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