
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w
Tychach w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 324382200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=502:tzuk27112021-
qutrzymanie-czystoci-w-parkach-i-skwerach-oraz-na-terenach-administrowanych-przez-tzuk-w-
tychach-w-2021-rq&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w
Tychach w 2021 r.
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9927dcf-66d1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047792/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 14:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001357/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości w parkach i w skwerach oraz na terenach administrowanych przez
TZUK w Tychach w 2021 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007445/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZUK.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 831254,74 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie czystości w
parkach i skwerach w Tychach w 2021 r.2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje
m.in.:2.1.powierzchniowe oczyszczanie terenu,2.2.opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą
worków na śmieci,2.3.oczyszczanie terenu z psich odchodów w parkach i skwerach,2.4.wywóz i
utylizacja uszkodzonych betonowych koszy na śmieci,2.5.wyciąganie betonowych koszy na
śmieci ze stawów, osadników i potoków,2.6.oczyszczanie terenów ze śmieci
wielkogabarytowych,2.7.zamiatanie alejek, chodników i placyków
wybrukowanych,2.8.oczyszczanie terenów ze śmieci oraz ich wywóz po imprezach
masowych,2.9.oczyszczanie powierzchni alejek, chodników i placyków wybrukowanych oraz
powierzchni pól piaskowych z darni, traw i chwastów.3.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały
określone w:3.1.Załączniku nr 2A do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,3.2.Załączniku nr 3A do
SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu
rzeczowego,3.3.Załączniku nr 4A do SWZ: wykaz terenów parków i skwerów,3.4. Załączniku nr
4B do SWZ: wykaz terenów parków i skwerów,3.5.Załączniku nr 5A do SWZ: wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
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4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

4.5.5.) Wartość części: 640703,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie czystości na
terenach pozaparkowych w Tychach w 2021 r.2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
obejmuje m.in.:2.1.powierzchniowe oczyszczanie terenu,2.2.opróżnianie koszy na śmieci wraz z
wymianą worków na śmieci,2.3.wywóz i utylizacja uszkodzonych betonowych koszy na
śmieci,2.4.oczyszczanie terenów ze śmieci wielkogabarytowych,2.5.zamiatanie alejek,
chodników i placyków wybrukowanych,2.6.oczyszczanie powierzchni alejek, chodników i
placyków wybrukowanych z darni, traw i chwastów.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone
w:3.1.Załączniku nr 2B do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,3.2.Załączniku nr 3B do SWZ:
kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu
rzeczowego,3.3.Załączniku nr 4C do SWZ: wykaz terenów pozaparkowych,3.4.Załączniku nr 4D
do SWZ: wykaz terenów pozaparkowych,3.5.Załączniku nr 5B do SWZ: wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

4.5.5.) Wartość części: 190551,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 721362,67

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 721362,67

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 721362,67

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
uwzględnia określone w kryteriach:

w ramach kryterium kosztu - rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. KOM.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
BIO-EKOS SP. Z O.O. SP. KOM., EKO-OGRÓD Z.F. KONSERWACJA TERENÓW
ZIELONYCH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462970813

7.3.3) Ulica: UL. TARGIELA 112

7.3.4) Miejscowość: TYCHY

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 721362,67

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w
art. 95 ustawy
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Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165294,81

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165294,81

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165294,81

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
uwzględnia określone w kryteriach:

w ramach kryterium kosztu - rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. KOM.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
BIO-EKOS SP. Z O.O. SP. KOM., EKO-OGRÓD Z.F. KONSERWACJA TERENÓW
ZIELONYCH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462970813

7.3.3) Ulica: UL. TARGIELA 112

7.3.4) Miejscowość: TYCHY
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7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165294,82

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w
art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. KOM. - mały przedsiębiorcaBIO-EKOS SP. Z O.O. SP.
KOM. - średni przedsiębiorcaEKO-OGRÓD Z.F. KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH -
mały przedsiębiorca
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