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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112215-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi w zakresie trawników
2021/S 045-112215

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://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
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 Tychach w 2021 r. – zadanie nr 1, zadanie nr 2”
Numer referencyjny: TZUK.271.2.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2021 
r., z podziałem na 2 części zwanymi dalej „zadaniami”, pn.:
1.1. zad. nr 1 – utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach w Tychach w 2021 r.;
1.2. zad. nr 2 – utrzymanie zieleni niskiej na terenach pozaparkowych administrowanych przez TZUK w 
Tychach w 2021 r.
2. Szczegółowy OPZ oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
2.1. dla zad. nr 1:
2.1.1. Zał. nr 2A do SWZ: OPZ;
2.1.2. Zał. nr 3A do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu 
rzeczowego;
2.1.3. Zał. nr 4A do SWZ: wykaz terenów – parki i skwery;
2.1.4. Zał. nr 5A do SWZ: wzór umowy;
2.2. dla zad. nr 2:
2.2.1. Zał. nr 2B do SWZ: OPZ;
2.2.2. Zał. nr 3B do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu 
rzeczowego;
2.2.3. Zał. nr 4B do SWZ: wykaz terenów – tereny miejskie;
2.2.4. Zał. nr 5B do SWZ: wzór umowy.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach w Tychach w 2021 r.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000 Przycinanie żywopłotów

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1.1. zasypywanie dołów ziemią;
1.2. koszenie trawników;
1.3. koszenie zarośli;
1.4. wygrabianie i wywóz liści;
1.5. utrzymanie i pielęgnację krzewów starszych (pojedynczych i w grupach);
1.6. usunięcie krzewów;
1.7. utrzymanie i pielęgnację żywopłotów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu 
zamówienia zostały określone w:
2.1. Załączniku nr 2A do SWZ: opis przedmiotu zamówienia;
2.2. Załączniku nr 3A do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem 
zakresu rzeczowego;
2.3. Załączniku nr 4A do SWZ: wykaz terenów – parki i skwery;
2.4. Załączniku nr 5A do SWZ: wzór umowy.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 7 
pkt 27 Pzp) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w dziale III pkt 
5 załącznika nr 2A do SWZ.
3.2. 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 5A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas jednorazowego pierwszego koszenia trawników w parkach i skwerach / Waga: 
30
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (KU) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy / 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:
W trakcie realizacji umowy Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. prowadzone inwestycje, 
przekazane w administrowanie nowych terenów, powolny wzrost traw, zmniejszenie obszarów utrzymywanych 
terenów z powodu przekazania ich inne jednostce, itp.), zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takich potrzeb 
możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20 % wartości każdej pozycji wskazanej 
w załączniku nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy Wykonawcy) pod warunkiem, że zwiększenie zakresu 
przedmiotu zamówienia nie spowoduje, iż łączna wartość umowy ulegnie zwiększeniu. Zmniejszenie zakresu 
spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2021 r.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zgodnie 
z pkt 1.1 działu XIV SWZ.
2.1. 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku złożenia oferty na obydwa zadania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie zieleni niskiej na terenach pozaparkowych administrowanych przez TZUK w Tychach w 2021 r.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000 Przycinanie żywopłotów

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1.1. koszenie trawników;
1.2. koszenie zarośli;
1.3. koszenie terenów zarośniętych, zaniedbanych, mocno zanieczyszczonych;
1.4. wygrabianie i wywóz liści;
1.5. utrzymanie i pielęgnację krzewów starszych (pojedynczych i w grupach);
1.6. usunięcie krzewów;
1.7. utrzymanie i pielęgnację żywopłotów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu 
zamówienia zostały określone w:
2.1. Załączniku nr 2B do SWZ: opis przedmiotu zamówienia;
2.2. Załączniku nr 3B do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem 
zakresu rzeczowego;
2.3. Załączniku nr 4B do SWZ: wykaz terenów – tereny miejskie;
2.4. Załączniku nr 5B do SWZ: wzór umowy.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 7 
pkt 27 Pzp) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w dziale III pkt 
4 załącznika nr 2B do SWZ.
3.2. 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 5B do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas jednokrotnego koszenia trawników na terenach koszonych 4-krotnie / Waga: 
15
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (KU) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy / Waga: 
5
Cena - Waga: 80

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:
W trakcie realizacji umowy Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. prowadzone inwestycje, 
przekazane w administrowanie nowych terenów, powolny wzrost traw, zmniejszenie obszarów utrzymywanych 
terenów z powodu przekazania ich inne jednostce, itp.), zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takich potrzeb 
możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20 % wartości każdej pozycji wskazanej 
w załączniku nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy Wykonawcy) pod warunkiem, że zwiększenie zakresu 
przedmiotu zamówienia nie spowoduje, iż łączna wartość umowy ulegnie zwiększeniu. Zmniejszenie zakresu 
spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2021 r.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) zgodnie z pkt 
1.2 działu XIV SWZ.
2.1. 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku złożenia oferty na obydwa zadania.

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:
1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (tj. działalność związana z utrzymaniem terenów zieleni) na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż:
1.1.1. 200 000,00 PLN (dla zadania nr 1);
1.1.2. 100 000,00 PLN (dla zadania nr 2);
1.1.3. w przypadku złożenia oferty na obie części (zadania), Zamawiający wymaga by Wykonawca był 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.
1.1.4. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 
podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt 1 musi zostać 
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spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na 
którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 1.1.3 powyżej.
1.1.5. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 1 wyrażone będą w innej walucie niż PLN, 
Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano 
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów 
walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed 
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. informacji dodatkowych z pkt VI.3
4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w dziale VI pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
4.3.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
4.3.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
4.3.1.1.1. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4.3.1.1.2. Okres wskazany w latach w pkt 3.2.1 dział VI SWZ liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.
4.3.1.1.3. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w dziale 
VIII pkt 2 SWZ (dot. zadania nr 1 i nr 2);
4.3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego 
wraz z wezwaniem, o którym mowa w dziale VIII pkt 2 SWZ (dot. zadania nr 1 i nr 2);
4.3.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
4.3.2.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. działalność związana z utrzymaniem 
terenów zieleni) ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (dot. zadania nr 1 i nr 2).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4.1.1, 4.1.2, składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie podstawy wykluczenia, o którym mowa w pkt 4.1.1, 4.1.2 (dokument ten winien 
zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).
5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
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odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy (dokument ten 
winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.1. w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – 
wykonuje usługi obejmujące niżej podany zakres:
1.1.1. koszenie trawy na terenach parków i skwerów lub parków o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500 000 

m2 – usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy – dot. zadania nr 1;

1.1.2. koszenie trawy na terenach miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 000 m2 – usługa ta (1 usługa) 
powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach 
jednej umowy – dot. zadania nr 2.
1.2. W przypadku złożenia oferty na obie części (zadania), celem wykazania spełnienia warunku szczegółowo 
opisanego w pkt 1.1 powyżej, Zamawiający dopuszcza wykazanie łącznie wymaganego zakresu opisanego w 
pkt 1.1.1 oraz 1.1.2 powyżej w ramach jednej usługi zrealizowanej lub realizowanej w sposób ciągły przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy.
1.2.1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 
podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt 1 musi zostać 
spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na 
którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 1.2 powyżej.
1.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do 
SWZ.
1.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą dla każdej z części (zadania) 
lub co najmniej 1 osobą w przypadku złożenia oferty na równocześnie obie części, do pełnienia nadzoru 
nad realizacją umowy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat 
(gdzie 3-letnie doświadczenie zawodowe będzie liczone jako suma przepracowanych miesięcy) na stanowisku 
kierowniczym związanym z pielęgnacją zieleni miejskiej.
1.3.1. Osoba, o której mowa powyżej w pkt 1.3 powyżej, 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 przedstawicielem Zamawiającego a osobą, 
o której mowa powyżej w pkt 1.3.
1.3.2. Wymienioną powyżej w pkt 1.3 osobę ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków 
Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
1.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 1.2, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:
1.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
1.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
1.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5A do SWZ (dla zadania nr 1) oraz w załączniku nr 
5B do SWZ (dla zadania nr 2).

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2021
Czas lokalny: 12:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2021
Czas lokalny: 12:45
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2021 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1–6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia);
1.2. art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia).
2. Na ofertę składa się:
2.1. formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1A do SWZ – dot. zadania nr 1, wzór stanowi załącznik nr 1B 
do SWZ – dot. zadania nr 2;
2.2. oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2.3. kosztorys ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 2A do SWZ – dot. zadania nr 1, wzór stanowi załącznik nr 
2B do SWZ – dot. zadania nr 2;
2.4. zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
2.5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
2.6. dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy);
2.7. oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wzór 
stanowi załącznik nr 7 do SWZ – dot. zadania nr 1 i 2 (jeżeli dotyczy).
3. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z 
postępowania określonych przez Zamawiającego w dziale VI pkt 2 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w 
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wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków 
dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
4.1. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w przypadkach, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 1–6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
4.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem;
4.1.3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z 
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia będzie przekazany przez 
Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 4);
4.1.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:
4.1.4.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
4.1.4.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego;
4.1.4.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
4.1.4.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Wzór oświadczenia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 4;
4.2. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w przypadkach, o których mowa w 
art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia):
4.2.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp. Wzór oświadczenia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z 
wezwaniem, o którym mowa w pkt 4.

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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt 2 i 3 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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:
02/03/2021
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