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Ogłoszenie nr 510193580-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie miasta
Chorzowa: Część 1 zamówienia: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Chorzowie łączącego
Kompleks Wypoczynkowy Amelung z Osiedlem Pnioki Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki

rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 574535-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540160189-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Krajowy numer identyfikacyjny 00016624900000, ul. ul.
Bałtycka  8 A, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail
sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060. 
Adres strony internetowej (url): www.mzuim.chorzow.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie miasta Chorzowa: Część 1 zamówienia:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Chorzowie łączącego Kompleks Wypoczynkowy
Amelung z Osiedlem Pnioki Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w
ciągu ul. Parkowej w Chorzowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GI/SC/7040/041/000/20

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżek
rowerowych i chodników na terenie miasta Chorzów. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na
dwie części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może, według
swojego wyboru, złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. 1) Część 1 zamówienia:
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Chorzowie łączącego Kompleks Wypoczynkowy
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Amelung z Osiedlem Pnioki. a) Budowa ciągu pieszo – rowerowego: • długość – 682,04m do
miejsca połączenia z chodnikiem i ścieżką dla rowerów wg dokumentacji projektowej dla
rozbudowy układu komunikacyjnego wzdłuż ul. 3 Maja do krawędzi południowej jezdni ul.
Opolskiej – oś profilu podłużnego ścieżki prowadzona po zachodniej krawędzi ciągu pieszo -
rowerowego, • szerokość ciągu – 3,0m (4,0m w iejscu dowiązania do chodnika i ścieżki wg
projektu rozbudowy ul. 3 Maja), b) Budowa miejsc odpoczynku – 3 szt., c) Budowa przejazdu
rowerowego przez ul. Opolską. d) Budowa sieci oświetleniowej ścieżki pieszo – rowerowej, w
tym: • budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej, • budowa oświetlenia dedykowanego dla
przejazdu dla rowerów, • doposażenie istniejącej szafki oświetleniowej, • wykonanie
przewiertu/przecisku pod istniejącą ul. Opolską. Rozwiązania projektowe budowy ścieżki pieszo
– rowerowej zostały skoordynowane z dokumentacją projektową dotyczącą rozbudowy układu
komunikacyjnego wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie. Zakres powiązania dotyczy utrzymania
ciągłości projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej według dokumentacji projektowej jw. i
połączenia kompleksu wypoczynkowego Amelung ze ścieżką rowerową zlokalizowaną wzdłuż
północnej krawędzi ul. Opolskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
przedstawiono w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach robót stanowiących
załączniki do SIWZ. 2) Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul.
Parkowej w Chorzowie a) Projektowany układ podzielono na trzy odcinki: ODCINEK I –
budowa ciągu pieszo – rowerowego w części północnej opracowania wraz z wykonaniem rampy
zjazdowej rowerowej na jezdnię ul. Parkowej oraz wykonanie chodnika łączącego się z
istniejącym. Zastosowanie obniżonego krawężnika umożliwia wjazd na ciąg pieszo – rowerowy
rowerzystów od strony ul. Kościuszki poprzez wykonanie pasa lewoskrętu dla rowerów. Po
stronie południowej odcinka I dowiązano się do odrębnej inwestycji wskazanej w pkt 2.2
Projektu zagospodarowania terenu Projektu architektoniczno – budowlanego, tj. opracowanie
projektowe: „Przebudowa ulicy Parkowej w Chorzowie (dz. Nr ew. 781/55) na długości ok.
127m polegająca na budowie prawostronnej zatoki postojowej, chodnika i ścieżki rowerowej
wraz z budową zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 662/59” ODCINEK II – budowa drogi
dla rowerów i chodnika. Projektuje się drogę dla rowerów o szerokości 2,0 m oraz chodnik o
szerokości 2,0 m z rozdzaiłem30 cm wykonanym z płytki separacyjnej. Droga dla rowerów
oddzielona jest od jezdni opaską o szerokości 0,50 m. Po stronie północnej odcinka II dowiązano
się do odrębnej inwestycji wskazanej w pkt 2.2 Projektu zagospodarowania terenu Projektu
architektoniczno – budowlanego, tj. opracowanie projektowe: „Przebudowa ulicy Parkowej w
Chorzowie (dz. Nr ew. 781/55) na długości ok. 127m polegająca na budowie prawostronnej
zatoki postojowej, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową zjazdu indywidualnego na
działkę nr ew. 662/59”. ODCINEK III – przebudowa istniejącego ciągu pieszo – rowerowego. b)
Podstawowe długości infrastruktury rowerowej: Odcinek I – ciąg pieszo rowerowy – 45,00 m;
rampa zjazdowa – 11,50 m. Odcinek II – droga dla rowerów – 370,00 m. Odcinek III – ciąg
pieszo rowerowy – 44,00 m. c) Odwodnienie układu komunikacyjnego Odwodnienie
powierzchniowe projektowanego układu drogowego zapewniono poprzez nadanie odpowiednich
spadków poprzecznych i podłużnych projektowanym elementom. Woda z istn. jezdni, drogi dla
rowerów, chodników i ciągów pieszo – rowerowych kierowana będzie poprzez sieć wpustów
ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na odcinku III odtworzono ściek
przykrawężnikowy z kostki kamiennej. d) Uzbrojenie terenu W ramach przebudowy
przedmiotowego drogowego ze względu na zawężanie jezdni należy odbudować wpusty
drogowe wraz z ich połączeniem z istn. kanalizacją deszczową jak również z przykanalikami do
istn.wpustów po przeciwległej stronie ulicy. Rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Dodatkowo w rejonie chodnika należy wyregulować wysokościowo studnie teletechniczne. W
przypadku braku takiej możliwości należy wokół studni teletechnicznej wykonać obrzeża
betonowe. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 przedstawiono w
dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.
3. WAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1)
Zamawiający informuje, iż ilekroć np. w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych”
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pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Podczas
prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób
zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311). 3) W terminie do tygodnia przed
przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega
wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu
Drogowego. 4) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a
kosztami obciąży wykonawcę. 5) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi
zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku
pozytywnego odbioru zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży
wykonawcę. 6) Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca
prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego. 7) Koszty wykonania oraz
utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót. 8) Roboty budowlane będą realizowane w
oparciu o: a) Część 1 zamówienia: dokumentację projektowa pn.: „Budowa ciągu pieszo –
rowerowego w Chorzowie łączącego Kompleks Wypoczynkowy Amelung z Osiedlem Pnioki” –
opracowaną przez Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT” mgr inż. Arkadiusz Cichoń, ul.
Daszyńskiego 36B/3, 40-148 Katowice, b) Część 2 zamówienia: Projekt zagospodarowania
terenu Projekt architektoniczno – budowlany pn.: „Wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika w
pasie drogowym ulicy Parkowej na odcinku od wyremontowanego odcinka przy skrzyżowaniu z
ul. Kościuszki do ronda z al. Harcerską w Chorzowie” – opracowany przez Bartosz Kańtoch
ENGroup, Międzyrzecze Górne 755, 43-392 Międzyrzecze Górne, stanowiące integralną część
SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy
zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót. W przypadku,gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje
uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca
przez wykonanie przekopów kontrolnych. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
dojazdu i dojść do budynków. 10) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym
zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji
„Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy). 11) Robota budowlana wynikająca z
przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 12)
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac fizycznych przy
robotach budowlanych polegających na budowie oraz oznakowaniu ciągów pieszo –rowerowych
i ścieżek rowerowych; b) nadzorowanie pracy brygady pracowników (brygadziści). Zatrudnienie
osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę
zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie
realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę lub podwykonawcę roboty
budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorze umowy”. Zamawiający
zakłada, że zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Chorzowie łączącego Kompleks
Wypoczynkowy Amelung z Osiedlem Pnioki oraz zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej i
chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie, zostanie zrealizowane przy pomocy dotacji
celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji. Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 a ustawy PZP, jeżeli środki określone wyżej, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.



6.10.2020

4/6

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część 1 zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232410-9, 45233140-2, 45233222-1, 77315000-1,
45233221-4, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 938724 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: konsorcjum GSL- Silesia Invest lider: GLS Sp. z o.o. i konsorcjant: Silesia
Invest Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 77 
Kod pocztowy: 41-500 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1154630.52 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1154630.52 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część 2 zamówienia

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1283000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 731038.07 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: PUH DOMAX Arkadiusz Mika 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Grabińska 8 
Kod pocztowy: 42-283 
Miejscowość: Boronów 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 899176.83 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 899176.83 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1106000 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


