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PLAN  POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE  ZAMÓWIE Ń , JAKIE MZUiM W CHORZOWIE PRZEWIDUJE 
PRZEPROWADZI Ć W 2018 ROKU 

 
L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia 

wg podziału na 
zamówienia na: 

roboty budowlane, 
dostawy lub usługi 

 

Przewidywany tryb 
lub inna procedura 

udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia w zł 
(brutto) 

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 

ujęciu 
kwartalnym lub 

miesięcznym 
 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Remonty bieżące jezdni i chodników roboty budowlane poz.1– przetarg 
nieograniczony 

 
poz.2 – przetarg 
nieograniczony 

 
poz.3 – przetarg 
nieograniczony 

2 385 000,00  Poz. obejmuje:                                                                
1. Bieżące utrzymanie 
naw. chodników - Umowa 
zawarta z terminem real. 
do 31.12.2018r.                                           
2. Bieżące utrzymanie 
naw. jezdni – Umowa 
zawarta z terminem real. 
do 28.02.2019r. 
3. Bieżące utrzymanie 
odwodnienia ulicznego - 
Umowa zawarta z 
terminem real. do 
31.12.2018r.             
 

2. Bieżące utrzymanie i eksploatacja 
urządzeń inżynierii ruchu 

poz.1 i 2 roboty 
budowlane 

poz.3 usługa 

przetarg 
nieograniczony 

1 310 000,00 poz. 1 – I kwartał 
poz.2 – I kwartał 
poz. 3 – I kwartał 

Poz. obejmuje:                                                                
1. Bieżące utrzymanie 
oznakowania pionowego, 
urządzeń brd - Umowa 
zawarta z terminem  real. 
do 15.03.2018r.                                                                        
2.  Wykonanie i 
odnowienie oznakowania 
poziomego dróg - Umowa 
zawarta z terminem real. 
do dnia 31.12.2017r.     
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3. Bieżące utrzymanie 
sygnalizacji świetlnych - 
Umowa zawarta z 
terminem real. do 
31.03.2018r.                         

 

3.  Budowa przedłużenia ul. Stefana 
Batorego 
 

usługa do 30 000 euro 
(konkurs ofert) 

 

100 000,00 II – III kwartał Opracowanie 
dokumentacji projektowej 

4. Remont i modernizacja oświetlenia 
przy ul. Trzynieckiej/Długiej 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

105 200,00  Umowa zawarta z 
terminem real. do 
31.01.2018r. 
 

5. Budowa przedłużenia ul. Wschodniej 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

1 800 000,00  Umowa zawarta z 
terminem real. do 
30.05.2018r. 
 

6.  Stare osiedle - modernizacja ulic i 
budowa miejsc postojowych  
ul. Skrajna. 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

1 400 000,00  Umowa zawarta z 
terminem real. do 
02.05.2018r. 
 

7. Przedłużenie ul. Poniatowskiego 
 

usługa do 30 000 euro 
(konkurs ofert) 

 

100 000,00 I kwartał Opracowanie 
dokumentacji projektowej 

8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem do stawu Hutnik na 
terenie WPKiW w rejonie  
ul. Wschodniej i Siemianowickiej w 
Chorzowie. 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

1 000 000,00  Umowa zawarta z 
terminem real. do 
02.02.2019r. 
 

9. Budowa ul. Redena – Etap II robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

 

300 000,00 I kwartał Etap I został zrealizowany 
w 2014 roku. 

10. Budowa  ul. Słowików. 
 

 robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

 

830 000,00 III kwartał Budowa odcinka  
ul. Słowików od posesji 
przy ul. Słowików nr 11 
do ul. Głównej – 
finansowana z Budżetu 
Obywatelskiego. 
  

11. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej 
łączących wejście na „Skałkę” i  
„Amelung” wraz z opracowaniem 

poz. 1 usługa 
poz.2 robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

 

300 000,00 II – III kwartał  
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dokumentacji projektowej. 
 

12.  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od 
ul. Janasa do ul. Karola Miarki wraz z 
opracowaniem dokumentacji 
projektowej. 
 

poz. 1 usługa 
poz.2 robota 
budowlana  

 

przetarg 
nieograniczony 

 

300 000,00 II –III kwartał  

13. Zakup i wdrożenie licencji i 
programów informatycznych 
 

dostawa  50 000,00  Kontynuacja licencji 

14. Czyszczenie ulic, placów i chodników 
 

poz.1, 2, 3 - usługa poz. 1 - przetarg 
nieograniczony 

 
poz.2 – do 30 000 euro 

(konkurs ofert) 
 

poz.3 - do 30 000 euro 
(konkurs ofert) 

 
poz.4 – przetarg 
nieograniczony 

 

3 500 000,00 poz.1 - 
kontynuacja 
postępowania 
przetargowego z 
2017r.      
                
poz.2 – III 
kwartał 
 
poz.3 – IV 
kwartał 
 
poz.4 – IV 
kwartał 

Poz. obejmuje:                                                                
1. Letnie i zimowe 
utrzymanie jezdni ulic. 
 2. Całodobowe usuwania 
skutków wypadków i 
zdarzeń drogowych, 
martwych zwierząt itp  - 
postępowanie o wartości 
poniżej 30 000 euro. 
Umowa zawarta z 
terminem real. do 
30.09.2018r.   
3. Rozmieszczeniu skrzyń 
na piasek oraz 
uzupełnianie ich piaskiem 
wraz z dostawą piasku na 
terenie miasta Chorzowa.  
Umowa zawarta z 
terminem real. do  
15.04.2018r.                                           
4. Czynności awaryjne w 
okresie zimowego 
utrzymania ulic.   
Umowy zawarte z 
terminem real. do  
02.04.2018r.               
 

15. Zakup energii poz.1 dostawa 
poz.2 usługa 

poz. 1 przetarg 
nieograniczony 

poz.2 zamówienie z 
wolnej ręki 

2 050 000,00  poz.1 – Umowa zawarta z 
terminem real. do 
31.12.2018r. 
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poz.2  - Umowa zawarta z 
terminem real. do 
29.02.2020r. 
 

16. Zakup materiałów i wyposażenia – 
zakup paliwa. 

dostawa przetarg 
nieograniczony 

125 000,00  Umowa zawarta z 
terminem real. do 
31.12.2020r. 
 

17. Przebudowa drogi ul. Kościuszki ,  
ul. Mazurskiej na odcinku od  
ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej. 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

4 500 000,00 III – IV  kwartał Ogłoszenie postępowania 
jest możliwe po uzyskaniu 
dotacji z budżetu Unii 
Europejskiej. 
 

18. Droga łącząca Pl. Piastowski z  
ul. Siemianowicką 

poz. 1-  robota 
budowlana 

poz. 2 - usługa 

przetarg 
nieograniczony 

95 000,00 I – II kwartał poz.1 - Umowa na roboty 
budowlane zawarta z 
terminem real. do 
30.04.2018r. 
poz.2 – Umowa za nadzór 
zawarta z terminem real. 
do 31.01.2018r. 
 

19. Zmiana przebiegu drogowo-torowego 
ul. Katowickiej w rejonie  
ul. Metalowców. 
 

usługa przetarg 
nieograniczony 

200 000,00 I kwartał Postępowanie będzie 
prowadzone w ramach 
zawartego Porozumienia z 
Tramwajami Śląskimi 
S.A. w Chorzowie. 
Organizatorem 
postępowania jest 
MZUiM. 
 

20. Budowa Centrum Przesiadkowego w 
rejonie Rynku – Etap IV 

poz.1, 2 - roboty 
budowlane 

przetarg 
nieograniczony 

2 500 000,00 I - III kwartał poz.1- Zaprojektowanie, 
wybudowanie, 
wyposażenie 
i uruchomienie do 
działania Parkingu 
BIKE&RIDE, w ramach 
zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa centrum 
przesiadkowego 
chorzowskiego Rynku 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. 
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poz.2 – Trasy rowerowe. 
Zadania dofinansowane z 
budżetu Unii Europejskiej. 
 

21. Liniowy System Zarządzania Ruchem 
na terenie miasta Chorzowa z 
uwzględnieniem priorytetu 
komunikacji zbiorowej 
 

dostawa przetarg 
nieograniczony 

5 000 000,00  Trwają prace Komisji 
Przetargowej. 
Zadanie dofinansowane z 
budżetu Unii Europejskiej. 
 

22. Modernizacja przejścia podziemnego 
pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 
ul. 3 Maja na Flocie. 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

1 080 000,00 II kwartał Ogłoszenie postępowania 
jest możliwe po uzyskaniu 
dotacji z budżetu Unii 
Europejskiej. 
 

23. Remonty obiektów mostowych –  
likwidacja mostu na ul. Wita Stwosza 
 

robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

200 000,00 II – III kwartał  

24. Przebudowa ul. 3 Maja robota budowlana przetarg 
nieograniczony 

1 000 000,00 I kwartał Postępowanie będzie 
prowadzone w ramach 
zawartego Porozumienia z 
Tramwajami Śląskimi 
S.A. w Chorzowie. 
Organizatorem 
postępowania są 
Tramwaje Śląskie S.A. 
 

25. Przebudowa ul. Powstańców – 
aktualizacja dokumentacji projektowej  
 

usługa do 30 000 euro 
(zapytanie cenowe) 

 

50 000,00 
 

I – II kwartał  

26. Dokumentacje techniczne usługa do 30 000 euro 
(zapytanie cenowe) 

 

100 000,00 I – IV kwartał  

 

Zatwierdził dnia 18.01.2018r 

. 

Z-ca Dyrektora 

mgr inż. Wojciech Osadnik 


