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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504262-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi w zakresie trawników
2020/S 207-504262

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
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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:
Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy w 2021 roku
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 
roku”. 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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg krajowych na terenie 
miasta Tychy”
Część nr: 1

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:
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Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
— koszenie trawników w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta w Rejonie I i w Rejonie II z 
wyłączeniem pasów drogowych dróg krajowych oraz węzłów i poboczy wraz z grabieniem i wywozem skoszonej 
trawy,
— koszenie trawników w pasach drogowych dróg krajowych wraz z węzłami, poboczami i rowami tych dróg 
wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy,
— wiosenne i jesienne grabienie liści w pasach drogowych dróg publicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania Zamawiającego zostały określone w 
załączniku nr 4a 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 4a 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 
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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas jednorazowego koszenia trawników / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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 1aa 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 lutego do dnia 
31 grudnia 2021 roku.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

23/10/2020 S207
https://ted.europa.eu/TED

3 / 13



Dz.U./S S207
23/10/2020
504262-2020-PL

4 / 13

Zadanie 2 pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Czułów, Wilkowyje, 
Mąkołowiec”
Część nr: 2

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,
— przycięcie i formowanie żywopłotów,
— przycięcie i karczowanie krzewów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania Zamawiającego zostały określone w 
załączniku nr 4b 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 4b 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 
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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas jednorazowego koszenia trawników / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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 1bb 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
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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 roku.

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 
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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas jednorazowego koszenia trawników / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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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 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
• wymagane jest posiadanie ww. dokumentu na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
500 000,00 zł – dotyczy Zadania 1;
100 000,00 zł – dotyczy Zadania 2;
50 0000,00 zł – dotyczy Zadania 3.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga by Wykonawca był 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia (tj. działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni) na sumę nie mniejszą niż kwota 
stanowiąca sumę dla poszczególnych zadań.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji 
ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
2.1 Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.1.2 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).
2.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - tj. na podstawie dokumentów, o 
którym mowa w punkcie 7.5.1 – 7.5.4 SIWZ.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, 
dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
• wymagane jest – dla Zadania 1 – wykonanie/wykonywanie minimum jednej usługi (na podstawie jednej 
umowy) polegającej na koszeniu pasów zieleni dróg publicznych na terenach miejskich na powierzchni co 
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najmniej 590 tys. m2 i rowów co najmniej 390 tys. m2 – usługa ta powinna być realizowana w sposób ciągły 
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem:
Dla Zadania nr 1:
a) kosiarkami spalinowymi - min. 2 sztuki;
b) kosiarkami samojezdnymi z koszem zbierającym - min. 2 sztuki;
c) zamiatarkami do liści i trawy - min. 2 sztuki;
d) dmuchawami spalinowymi - min. 2 sztuki.
Dla Zadania nr 2:
a) kosiarkami spalinowymi – min. 2 sztuki;
b) kosiarkami samojezdnymi z koszem zbierającym - mini. 2 sztuki;
c) zamiatarkami do liści i trawy - min. 2 sztuki;
d) dmuchawami spalinowymi - min. 2 sztuki;
e) nożycami spalinowymi do żywopłotów - min. 2 sztuki;
f) pilarkami spalinowymi - min. 2 sztuki;
g) spalinowymi frezarkami do pni - min. 2 sztuki.
Dla Zadania nr 3:
a) kosiarkami spalinowymi - min. 2 sztuki;
b) kosiarkami samojezdnymi z koszem zbierającym - min. 2 sztuki;
c) zamiatarkami do liści i trawy - min. 2 sztuki;
d) dmuchawami spalinowymi - min. 2 sztuki.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował co 
najmniej taką ilością narzędzi, która wynika z zsumowania narzędzi koniecznych do realizacji poszczególnych 
zadań.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.
• wymagane jest – niezależnie od ilości zadań do których Wykonawca przystąpi - skierowanie przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) min. 1 osoby pełniącej nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem zieleni, posiadającej co najmniej 
3 letnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich 5 lat liczonych przed terminem składania ofert, na 
stanowisku kierowniczym związanym z pielęgnacją zieleni miejskiej,
b) min. 1 osoby posiadającej zaśw. o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez WORD.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

23/10/2020 S207
https://ted.europa.eu/TED

8 / 13



Dz.U./S S207
23/10/2020
504262-2020-PL

9 / 13

c.d. do pkt III.1.3
Osoba, o której mowa w pkt a) musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka 
polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu 
stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności 
technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
2.1 Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.1.3 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).
2.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - tj. na podstawie dokumentów, o 
którym mowa w punkcie 7.5.1 – 7.5.4 SIWZ.
2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, 
dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3a / 3b / 3c do SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki dokonania 
zmian określa pkt 20 SIWZ dostępnej pod adresem http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?
option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny 
ofertowej brutto – dotyczy tylko Zadania 1.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert on-line nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. 
Budowlanych 43, 43-100 Tychy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2 wypełniony kosztorys ofertowy podstawowy odrębnie dla każdego z zadań – według załącznika nr 1a/1b/1c 
do SIWZ;
1.3 wypełniony kosztorys ofertowy opcjonalny odrębnie dla każdego z zadań – według załącznika nr 
1aa/1bb/1cc do SIWZ;
1.4 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ); Jednolity 
dokument stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
1.5 dowód wpłaty wadium – dotyczy zadania 1;
1.6 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w 
imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56 wraz z informacją z 
otwarcia, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i 
ust. 5 ustawy PZP w zakresie:
3.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).
4. W zakresie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga dokumentów:
4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.3 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;
4.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1 - 50 000,00 PLN; Zadanie 2 i 3 – nie 
dotyczy.
6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

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
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Pulicznych
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:
c.d. informacji dodatkowych z pkt VI.3
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w punkcie 4:
7.1 punkt 4.1 - 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;
7.2 punkt 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 stosuje się.
10. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt 4.1, 
składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.
11. Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
Składanie odwołań VI.4.
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/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020
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