
 
 

 
ZP/SC/3410/011_06/000/21     Chorzów, dnia 24.05.2021 r. 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie 

oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych 

i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa” – informacja o 

wyniku postępowania 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez Zakład Wielobranżowy „DROMAX”   
mgr inż. Piotr Jelonek,  ul. Sienna 1, 41-902 Bytom. 

 
Cena oferty brutto: 1 481 136,48  zł. 
Okres gwarancji w miesiącach:  

a) 84 miesiące gwarancji na znaki drogowe, słupki do znaków, słupki blokujące, bariery 
energochłonne;  

b) 72 miesiące gwarancji na bariery zabezpieczające;  
c) 48 miesięcy gwarancji na inne roboty, materiały i urządzenia służące realizacji 

zamówienia.  
Czas wykonania interwencyjnego zabezpieczenia miejsc awarii, wypadków i innych zdarzeń 
losowych na drogach zarządzanych przez Zamawiającego liczony od momentu otrzymania 
telefonicznego lub mailowego zlecenia od Zamawiającego lub uprawnionych podmiotów do 
momentu podjęcia niezbędnych działań:  

a) w godzinach od 7:00 do 15:00 do 30 min  
b) w godzinach od 15:01 do 6:59 dnia następnego do 60 min  

Deklarowana liczba czynności związanych z myciem znaków i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego:  

a) Mycie zabrudzonych tarcz znaków drogowych z zabrudzenia naturalnego w 
ramach czynności rozliczanych opłatą ryczałtową 6 razy w roku.  

b) Mycie znaków C-9, C-10, C-11, U-3a, U-4a, U-4b, U-6a, U-6b, U-9a, U-9b, słupków 
przeszkodowych typu U-5a, U-5b i luster drogowych U-18a, U-18b w ramach 
czynności rozliczanych opłatą ryczałtową 8 razy w roku. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w SWZ, oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta 

Wykonawcy jest jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Na 

podstawie kryteriów określonych w SWZ oferta Wykonawcy otrzymała 95 pkt. 

 

 



 
 

2. Oferty złożyli n/w Wykonawcy: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kryterium cena 

ofertowa brutto  

(Pc)   

Waga 60%  

Maksymalna 

ilość punktów: 

60 

Kryterium 

okres 

gwarancji (Pg) 

Waga 10%  

Maksymalna 

ilość punktów: 

10 

Kryterium czas 

wykonania 

interwencyjnego 

zabezpieczenia 

(Pi)  

Waga 15%  

Maksymalna 

ilość punktów: 

15 

Kryterium 

deklarowana 

liczba czynności 

związanych z 

myciem znaków 

i urządzeń BRD 

(Pm) 

Waga 15%  

Maksymalna 

ilość punktów: 

15 

Łączna ilość 

punktów 

1 

Zakład Wielobranżowy 

„DROMAX” 

mgr inż. Piotr Jelonek 

ul. Sienna 1;  

41-902 Bytom  

60 10 10 15 95 

2 

SIGNUM oznakowanie 

Sp. z o.o.  

ul. Powstańców Śl. 11/18,  

41-250 Czeladź 

Oferta odrzucona 

 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

mgr Bożena Biolik - Stich 


