
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy w 2022 roku

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: zamowienia@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=557:do26142021-
utrzymanie-zieleni-wysokiej-na-terenie-miasta-tychy-w-2022-roku-zadanie-nr-1-zadanie-nr-
2&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 zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fa9f2d4-59cd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339803/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 16:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001357/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Tychy w 2022 roku - m.in.: wycinka,
pielęgnacja, odsłonięcie skrajni i znaków drogowych, awaryjne usuwanie drzew

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 00312524/01

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: DO.261.4.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie zieleni wysokiej w
parkach, na skwerach i miejskich terenach nieurządzonych.

2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1.wycinkę drzew w parkach, na skwerach i pozostałych terenach zieleni miejskiej,
2.2.pielęgnację drzew w parkach, na skwerach i na terenach zieleni nieurządzonej,
2.3.usunięcie odrośli z pnia oraz odrostów u podstawy drzewa,
2.4.pielęgnację drzew młodych,
2.5.zakup palików,
2.6.usuwanie drzew powalonych i złamanych,
2.7.oczyszczanie terenu z wiatrołomu - zbieranie dużych gałęzi i konarów po działaniu
niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. silne wiatry),
2.8.karczowanie pni,
2.9.frezowanie pni,
2.10.frezowanie pni metodą alpinistyczną,
2.11.awaryjne usuwanie drzew powalonych, złamanych i konarów zwisających na drzewie.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem
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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 w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego),
3.3.Załączniku nr 3B do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z
wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia opcjonalnego,
3.4.Załączniku nr 4A do SWZ: wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 164792,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie zieleni wysokiej w
pasach drogowych.

2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. wycinkę drzew w pasach drogowych,
2.2. pielęgnację drzew w pasach drogowych,
2.3. odsłonięcie skrajni,
2.4. odsłonięcie znaków i sygnałów drogowych oraz opraw oświetlenia ulicznego,
2.5. usunięcie odrośli z pnia oraz odrostów u podstawy drzewa,
2.6. pielęgnację drzew młodych,
2.7. zakup palików,
2.8. usuwanie drzew powalonych i złamanych,
2.9. oczyszczanie terenu z wiatrołomu - zbieranie dużych gałęzi i konarów po działaniu
niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. silne wiatry),
2.10. karczowanie samosiejek w pasach drogowych,
2.11. karczowanie pni,
2.12. frezowanie pni,
2.13. frezowanie pni metodą alpinistyczną,
2.14. awaryjne usuwanie drzew powalonych, złamanych oraz konarów opadłych na ziemię i
konarów zwisających na drzewie.

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 3C do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z
wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego),
3.3.Załączniku nr 3D do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z
wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia opcjonalnego,
3.4.Załączniku nr 4B do SWZ: wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 403597,20 PLN
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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 unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta nr 2 z ceną, tj. 
Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 344.954,00 zł, stanowiącą sumę:
• ceny brutto za realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego): 237.778,00 zł
• ceny brutto za realizację zamówienia opcjonalnego: 107.176,00 zł

przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. w
wysokości 
123.000,00 zł brutto.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

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: 344954,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344954,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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Oferta nr 1 z ceną, tj. 
Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 471.370,00 zł, stanowiącą sumę:
• ceny brutto za realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego): 315.150,00 zł
• ceny brutto za realizację zamówienia opcjonalnego: 156.220,00 zł

przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. w
wysokości 
274.000,00 zł brutto.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

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: 471370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 471370,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podane przez Zamawiającego wartości zamówienia dla Części nr 1 i 2 zawierają zarówno
wartość zamówienia podstawowego jak i wartość zamówienia opcjonalnego
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