
Dz.U./S S131
09/07/2021
347714-2021-PL

1 / 4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347714-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi w zakresie trawników
2021/S 131-347714

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

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 r.
Numer referencyjny: TZUK.271.21.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 
r.”. Zamówienie podzielone jest na trzy zadania.
— zadanie 1 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg krajowych na 
terenie miasta Tychy”,
— zadanie 2 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Czułów, Wilkowyje, 
Mąkołowiec”,
— zadanie 3 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, 
Wygorzele, Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania zamawiającego zostały określone w 
załącznikach nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, 
Wygorzele, Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
— koszenie dzielnic obrzeżnych i rowów wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania zamawiającego zostały określone w 
załączniku nr 4c do SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4c do SIWZ). Osoby wykonujące w 
ramach przedmiotu zamówienia czynności kierownicze oraz osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym 
wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie muszą być zatrudnione przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia 
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zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, a 
także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas jednorazowego koszenia trawników / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kar umownych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość 
zamówienia w ramach niniejszego zamówienia większej ilości usług określonych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1cc do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie 
musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, 
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia do dnia 
31 grudnia 2021 r.

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.1.8) 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 207-504262

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
Część nr: 3

Nazwa:
Zadanie 3 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, 
Wygorzele, Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

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:
05/07/2021
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