
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących
przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania

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=537:2021-10-01-11-43-
00&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:
Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących
przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d533658e-22ab-11ec-b885-f28f91688073
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d533658e-22ab-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263337/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 14:21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001357/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących
przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania

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 00199736/02

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: DO.261.7.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 171381,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przygotowaniu terenu oraz
nasadzeniu drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu – rozmieszczenie, utrzymanie i demontaż
tymczasowej organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego 
w dniu podpisania umowy,
2.2. rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (załadunek i wywóz gruzu/gruntu 
na składowisko),
2.3. wykopy ziemne i przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew,
2.4. zastosowanie ekranów przeciwkorzennych w wybranych miejscach,
2.5. zastosowanie obrzeży betonowych,
2.6. nasadzenia 36 szt. drzew – platan klonolistny wraz z zastosowaniem stabilizacji oraz
wysypaniem kory,
2.7. wykonanie trawników,
2.8. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,
3.2. Załączniku nr 2A do SWZ: przedmiar robót,
3.3. Załączniku nr 2B do SWZ: dokumentacja projektowa,
3.4. Załączniku nr 2C do SWZ: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3.5. Załączniku nr 3 do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych 
z wykonaniem zakresu rzeczowego,
3.6. Załączniku nr 4 do SWZ: wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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: 149649,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180166,80 PLN

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263337/01 z dnia 2021-11-09

2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Markflor Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791038610

7.3.3) Ulica: ul. Cechowa 127A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180166,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-17

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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