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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16023-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi sprzątania
2022/S 008-016023

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 
Tel.:  +48 324382200
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tzuk.tychy.pl/

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 czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 
2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Numer referencyjny: DO.261.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie czystości w parkach i skwerach 
oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r., z podziałem na dwie części zwane dalej 
zadaniami, pn.:
1) Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości w parkach i skwerach,
2) Zadanie nr 2 - Utrzymanie czystości na terenach pozaparkowych.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości na terenach pozaparkowych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77312000 Usługi usuwania chwastów
77312100 Usługi odchwaszczania

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.powierzchniowe oczyszczanie terenu,
1.2.powierzchniowe oczyszczanie terenu – tereny dodatkowe nie ujęte w wykazie,
1.3.opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków na śmieci,
1.4.wywóz i utylizacja uszkodzonych betonowych koszy na śmieci,
1.5.oczyszczanie terenów ze śmieci wielkogabarytowych,
1.6.zamiatanie alejek, chodników i placyków wybrukowanych,
1.7.oczyszczanie powierzchni alejek, chodników i placyków wybrukowanych z darni, traw i chwastów.
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 4C do SWZ: wykaz terenów pozaparkowych,
2.4.Załączniku nr 4D do SWZ: wykaz terenów pozaparkowych,
2.5.Załączniku nr 5B do SWZ: wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (KU) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia podpisania umowy przez 
okres 12 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
Cd.V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia:
Postępowanie w zakresie Zadania (Części) nr 2 zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

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: 2021/S 199-519540

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: 2

Nazwa:
Utrzymanie czystości na terenach pozaparkowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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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 oraz 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 3A do SWZ – dot. Zadania nr 1 oraz załącznik nr 3B 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 (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 
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):
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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: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu 
IX Pzp.
2.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy.
3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4.Odwołanie przysługuje na:
4.1.niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy,
4.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8.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.
9.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.
10.Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt. 8 i 9 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.
11.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.
12.Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
14.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do 
Sądu Najwyższego.

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:
07/01/2022
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