
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.mzuim.chorzow.eu/index.php?id_kat=4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc6abaaf-a813-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072696/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 14:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042659/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/011/000/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1556604,88
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji
ruchu na terenie miasta Chorzowa. 
2. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej składają się następujące czynności:
1) Czynności kontrolno-porządkowe obejmujące:
a) kontrolny objazd wszystkich ulic w mieście pod kątem prawidłowości utrzymania oznakowania
pionowego (pochylone słupki znaków, obrócone tarcze znaków, zabrudzone i nieczytelne
oznakowanie pionowe, uszkodzone znaki i urządzania brd), 
b) prostowanie słupków znaków drogowych, słupków dyskryminujących i barierek
zabezpieczających których odchylenie od pionu przekracza 1%,
c) poprawę posadowienia słupków znaków drogowych, słupków dyskryminujących, pylonów i
barierek zabezpieczających,
d) poprawę ustawienia tarcz znaków drogowych, których lico jest ustawione pod niewłaściwym
kątem do osi jezdni,
e) poprawę ustawienia tarcz znaków drogowych, których lico znajduje się na niewłaściwej
wysokości w stosunku do nawierzchni chodnika lub pobocza,
f) mycie zabrudzonych tarcz znaków z zabrudzenia naturalnego,
g) mycie zabrudzonych pylonów ( U-5a/U-5b) z zabrudzenia naturalnego, 
h) mycie barierek segmentowych, zabezpieczających i blach osłonowych z naturalnego
zabrudzenia,
i) czyszczenie zabrudzonych tarcz znaków z graffiti lub „wlepek”,
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j) usuwanie roślinności zasłaniającej znaki drogowe.
2) Czynności utrzymaniowe obejmujące:
a) wymianę uszkodzonych słupków znaków drogowych,
b) wymianę uszkodzonych tarcz znaków drogowych,
c) wymianę lub regenerację uszkodzonych pylonów,
d) wymianę uszkodzonych barierek zabezpieczających,
e) wymianę uszkodzonych barier energochłonnych,
f) wymianę uszkodzonych blach osłonowych,
g) wymianę uszkodzonych luster drogowych,
h) wymianę uszkodzonych słupków dyskryminujących i obsługę słupków montowanych w
gniazdach typu RS,
i) wymianę uszkodzonych barierek,
j) malowanie barierek zabezpieczających, słupków dyskryminujących i słupków znaków
drogowych,
k) usuwanie przez zamalowanie graffiti i napisów na ekranach dźwiękochłonnych i osłonowych. 
l) mycie ekranów dźwiękochłonnych i osłonowych z naturalnego zabrudzenia
3) Czynności polegające na realizacji stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie
miasta Chorzowa obejmujące:
a) montaż konstrukcji wsporczych i znaków drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem
stałej lub tymczasowej zmiany organizacji ruchu,
b) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót związanych z awaryjną naprawą
nawierzchni jezdni – według wskazań Inżyniera,
c) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc stwarzających niebezpieczeństwo w ruchu drogowym
(np. ubytki w nawierzchni jezdni, rozlewiska itp.
3. Roboty budowlane prowadzone będą na warunkach i w zakresie szczegółowo określonych w: 
1) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( Załącznik nr 9 do SWZ) , 
2) wzorze elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
(Załącznik nr 10 do SWZ),
3) Formularzu cenowym zawierającym zakres robót (Załącznik Nr 1.1 do SWZ)
4) projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SWZ),

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1481136,48

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1481136,48

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1481136,48

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wielobranżowy
„DROMAX” mgr inż. Piotr Jelonek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271692485

7.3.3) Ulica: Sienna 1

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1481136,48

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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