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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292869-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na 
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2020/S 120-292869

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Osadnik, Sabina Cieślik
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
Tel.:  +48 322411270
Faks:  +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
Numer referencyjny: GI/SC/7045/005/000/20

II.1.2) Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

24/06/2020 S120
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7



Dz.U./S S120
24/06/2020
292869-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 7

1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa obejmujące 
następujące zadania:

1.1. zadanie 1: letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2 – dróg będących w Zarządzie 
MZUiM.

1.2. zadanie 2: zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2 – dróg będących w Zarządzie 
MZUiM w Chorzowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik 4, 4a, 4b, 5, 6 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 109 800.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa obejmujące 
zadania:

Zadanie 1: Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2 – dróg będących w Zarządzie 
MZUiM.

Zadanie 2: Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2 – dróg będących w Zarządzie 
MZUiM
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zał 4, 4a, 4b, 5, 6 do SIWZ.
Uwagi ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązki w zakresie:
1) selektywnego zbierania, selektywnego wywozu, zgodnie z wymogami prawa, zagospodarowania 
odpadów,które na nieruchomościach, objętych utrzymaniem będą się pojawiać lub będą powstałe w wyniku 
działań wynikających lub związanych z realizacją umowy o zamówienie;
2) gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości objętych utrzymaniem – w zakresie w 
jakim stanowi to obowiązek faktycznie władającego nieruchomością – Wykonawca zobowiązany jest realizować 
w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi należy stosować się do przepisów zawartych w szczegółowych zakresach 
usług zawartych w zał. nr 4, 4a i 4b, 5, 6 do SIWZ.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8 %.
4. Informacje dotyczące możliwości zmian umowy i warunki ich dokonania zostały określone w Zał. nr 3 do 
SIWZ.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:
1) koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania 
dróg;
2) praca fizyczna przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg – pracownicy bezpośrednio wykonujący czynności 
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia,
— jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.).
6. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie:
1) oświadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane wyżej w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia,wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej w trakcie realizacji zamówienia, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,jeżeli 
został sporządzony), zawartą/zawartych na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji 
zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1781);
3) zaświadczeniem właściwego oddziału ZUS, potwierdzającym opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w zał. nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2020/S 034-080527

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
Nazwa:
Letnie i zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Chorzowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/06/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: PTS Alba Sp. z o.o. (Lider) i Zakład Usługowy Konserwacja Terenów 
Zielonych Jacek Wieczorek (Partner)
Adres pocztowy: Bytkowska 15
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-503
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: PTS Alba Sp. z o.o. (Lider) i Zakład Usługowy Konserwacja Terenów 
Zielonych Jacek Wieczorek (Partner)
Adres pocztowy: Bytkowska 15
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-503
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 109 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Wszelkie kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020
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