
Katowice, dnia 17.01.2019 r. 
 

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje 
przeprowadzić w 2019 r. 

 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019. 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj zamówienia 
(roboty budowlane, 
dostawy lub usługi) 

Przewidywany tryb lub 
inna procedura udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(zł, netto) 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912, 
913. 

usługi przetarg nieograniczony 3 570 000,00 kwartał I 

2. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250. 

usługi przetarg nieograniczony 1 530 000,00 kwartał I 

3. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 231. 

usługi przetarg nieograniczony 650 000,00 kwartał II 

4. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102. 

usługi przetarg nieograniczony 395 000,00 kwartał III 

5. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. 

usługi przetarg nieograniczony 8 000 000,00 kwartał III 

6. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 973. 

usługi przetarg nieograniczony 4 050 000,00 kwartał IV 

7. 
Wykonywanie usług autobusowego transportu 
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 232. 

usługi przetarg nieograniczony 1 500 000,00 kwartał IV 

8. Zakup automatów biletowych. dostawy przetarg nieograniczony 6 155 000,00 kwartał I 

9. 
Windykacja należności z tytułu nałożonych opłat 
dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. 

usługi przetarg nieograniczony 300 000,00 kwartał II 

10. 

Usługi podstawowego i zapasowego ośrodka 
przetwarzania danych oparte o zasoby serwerowe 
dedykowanej chmury prywatnej i publicznej na 
potrzeby wdrożenia Platformy Integracyjnej dla 
systemu ŚKUP. 

usługi przetarg nieograniczony 900 000,00 kwartał I 



11. 
Zakup i wdrożenie e-Dokumenty – rozbudowa 
(ESOD – Elektroniczny System Obiegu 
Dokumentów). 

dostawy przetarg nieograniczony 400 000,00 kwartał II 

12. 
Zakup sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego na potrzeby całego Biura ZTM. 

dostawy przetarg nieograniczony 150 000,00 kwartał III 

13. Zakup nowego systemu Busman. dostawy zapytanie o cenę 244 000,00 kwartał II 

14. 

System backup – zakup i uruchomienie 
kompleksowej usługi tworzenia kopii bezpieczeństwa 
dla systemów komputerowych użytkowanych w 
Biurze ZTM.  

dostawy przetarg nieograniczony 488 000,00 kwartał II 

15. 

Wdrożenie tzw. „Małego rozwoju ŚKUP”  
w 3 obszarach: 

1. wdrożenie w systemie ŚKUP magazynu biletów, 
2. rozwój i wprowadzenie aplikacji mobilnej dla 

ŚKUP, 
3. rozbudowa i wdrożenie Aplikacji Portalu Klienta. 

dostawy przetarg nieograniczony 2 500 000,00 kwartał III 

16. Zakup urządzeń ŚKUP na wymianę. dostawy przetarg nieograniczony 200 000,00 kwartał III 

17. Zakup 10 kompletów urządzeń do pojazdów. dostawy przetarg nieograniczony 400 000,00 kwartał III 

18. Relokacja sprzętu ŚKUP w pojazdach. usługi przetarg nieograniczony 200 000,00 kwartał IV 

19. 
Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do 
druku biletów komunikacji miejskiej.  

usługi przetarg nieograniczony 450 000,00 kwartał II 

20. 
Usługi druku i dostawy biletów 
jednorazowych/krótkookresowych i 
średniookresowych komunikacji miejskiej.  

usługi przetarg nieograniczony 340 000,00 kwartał II 

21. Utrzymanie SDIP. usługi przetarg nieograniczony 1 500 000,00 kwartał II 

22. Zakup kontrolerek. dostawy przetarg nieograniczony 800 000,00 kwartał II 

23. Zakup samochodów.  dostawy przetarg nieograniczony  210 000,00 kwartał III 



24. Materiały biurowe. dostawy zapytanie o cenę 440 000,00 kwartał III 

25. Artykuły biurowe (materiały eksploatacyjne). dostawy zapytanie o cenę 140 000,00 kwartał III 

26. Usługi pocztowe. usługi art. 138o ustawy Pzp 985 000,00 kwartał IV 

27. 
Ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych 
ZTM. 

usługi przetarg nieograniczony  260 000,00 kwartał I 

28. 

Energia elektryczna: 
- budynek KZK GOP przy  
  ul. Barbary 21A w Katowicach  
- Punkty Obsługi Pasażera 
- Centrum Przetwarzania Danych ŚKUP. 

dostawy przetarg nieograniczony 350 000,00 kwartał IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
Katowice, dnia 17.01.2019 r.             ZATWIERDZAM 
 

Dyrektor  
Zarządu Transportu Metropolitalnego 
w Katowicach 
(-) Marek Kopel 
………………………………………….. 

podpis kierownika zamawiającego 
 


