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Ogłoszenie nr 510550062-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów: „Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta
Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów
Stary, Maciejkowice i Chorzów II”
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: 595167-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540203209-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:
„Bieżące utrzymanie nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa obejmujące
dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i
Chorzów II”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DU/ZP/7042/181/000/20
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 wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym
utrzymaniem nawierzchni rozbieralnych na terenie miasta Chorzowa w okresie od 01.01.2021 r.
do 30.06.2023 r. Roboty zlecane będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb
Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń na
poszczególne roboty z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i terminu wykonania. Zlecenia
rozliczane będą każdorazowo po ich wykonaniu, na podstawie obmiaru robót oraz cen
jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, przy czym zlecenia te
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mogą być zarówno kompleksowe (tj. składające się z więcej niż jednego rodzaju robót spośród
określonych w Formularzu Cenowym a podstawą ich rozliczenia będą ceny jednostkowe
określone dla robót składających się na dane zlecenie) jak i pojedyncze (składające się wyłącznie
z jednego rodzaju robót określonego w Formularzu Cenowym a podstawą rozliczenia będzie
cena jednostkowa dla tego rodzaju robót). Zlecenia cząstkowe w zależności od ich specyfiki
mogą dotyczyć chodnika, placu, parkingu, jezdni, itp. Przez bieżące utrzymanie należy rozumieć
realizację zadań, które nie zostały ujęte w oddzielnych pozycjach budżetu MZUiM w
poszczególnych latach. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych, przy czym ofertę można składać w odniesieniu do
jednej części zamówienia: 1) Część 1 zamówienia: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 przedstawiono w: a) Specyfikacjach
technicznych opracowanych przez Firmę Budowlaną Mieczysław Daszkiewicz, 40-871
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 6/117, w zakresie wymagań wykonania i odbioru robót
drogowych oraz infrastruktury technicznej (Załącznik Nr 3 do SIWZ). b) założeniach do
kalkulacji jednostkowych (Załącznik Nr 4 do SIWZ), w których dla każdej z pozycji Formularza
Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych do wykonania. c) Formularzu Cenowym
dla Zad. 1 (Załącznik Nr 2A do SIWZ), który zawiera przewidywany zakres robót. 2) Część 2
zamówienia: Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla Części 2 przedstawiono w: a) Specyfikacjach technicznych opracowanych przez
Firmę Budowlaną Mieczysław Daszkiewicz, 40-871 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 6/117, w
zakresie wymagań wykonania i odbioru robót drogowych oraz infrastruktury technicznej
(Załącznik Nr 3) b) założeniach do kalkulacji jednostkowych (Załącznik Nr 4 do SIWZ), w
których dla każdej z pozycji Formularza Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych
do wykonania. c) Formularzu Cenowym dla Zad. 2 (Załącznik Nr 2B do SIWZ), który zawiera
przewidywany zakres robót. 3. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dot. każdej części zamówienia): 1) Zamawiający informuje, iż
ilekroć np. w specyfikacjach technicznych, kalkulacjach, formularzach, 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” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od założonych w niniejszej SIWZ. 2) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do
przepisów zawartych w Specyfikacjach technicznych, opracowanych przez Firmę Budowlaną
Mieczysław Daszkiewicz, 40-871 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 6/117. 3) W założeniach do
kalkulacji jednostkowych (Załącznik Nr 4) zostały określone odpowiednie Specyfikacje
Techniczne. 4) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót 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, za wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni
(wyłączenia z ruchu kołowego). 5) Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia,
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót, jeśli charakter prowadzonych robót tego wymaga, za wyjątkiem zleceń
wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego). 6) Projekt
podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu
Drogowego. 7) 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. 8)
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu (jeśli jest wymagany) na czas prowadzenia robót,
wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robót, za
wyjątkiem zleceń wymagających całkowitego zamknięcia jezdni (wyłączenia z ruchu kołowego)
– w tym przypadku ww. koszty ponosi Zamawiający. 9) Wykonawca odpowiada za miejsca
prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji
danego zlecenia. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do
budynków. 11) W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest
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zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym
kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta o wykonanych
pracach geodezyjnych. 12) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie
prac fizycznych przy robotach w zakresie nawierzchni rozbieralnych: prace rozbiórkowe, prace
związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych, prace brukarskie; 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, stanowiącym Załącznik Nr 12 do
SIWZ. 13) Roboty budowlane wynikające z przedmiotu zamówienia podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości 23%.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233222-1

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów Batory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 699950
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: 0
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
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Nazwa wykonawcy: DROGBUD Nawierzchnie Bitumiczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kokotek 8
Kod pocztowy: 41-700
Miejscowość: Ruda Śląska
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 860938.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 860938.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230148.22
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów
II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 891500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Inżynierska ASBUD mgr inż. Krzysztof Jankowiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Składowa 17
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 1096545.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 623856
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1339356.23
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.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.
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