
Lp. Przedmiot/ nazwa zamówienia
Rodzaj zamówienia 

(dostawa/usługa/robota budowlana)

Tryb zamówienia (pełna nazwa 

trybu np. przetarg nieograniczony)

Orientacyjna wartość zamówienia 

(powyżej/poniżej progu 139/750 tys. 

euro)

Planowana data wszczęcia 

postępowania

(miesiąc.rok)

1
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w 

Pszczynie,Obwodu Drogowego w Żywcu
usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro maj 2020

2
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w 

Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu w 

Koziegłowach

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro lipiec 2020

3
Remont dachu budynku garażowo - warsztatowego na terenie 

Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze - Kończyce
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

4
Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwdu Drogowego 

Mikołów -Mokre wraz z remontem garażu
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

5

Roboty remontowe budynku WTiJBD- LD z siedzibą w Jaworznie przy 

ul. Drogowców 6, obejmujące m.in.:  naprawa dachu,naprawa  

tarasów,  wykonanie robót uszczelnienia doświetleń, remont okien w 

budynku Laboratorium Drogowego  w Jaworznie 

roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro lipiec 2020

6
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz 

zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S1 Pyrzowice – 

Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro maj 2020

7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na 

odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z 

wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących 

zabezpieczeń przeciwhałasowych”

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

8
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 

81 na odcinku Drogomyśl - Harbutowice”

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020
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9
Zimowe Utrzymanie Autostrady A1 (gr. woj. łódzkiego - węzeł 

Pyrzowice) na terenie Rejonu GDDKiA w Częstochowie
usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

10
Bieżące utrzymanie wraz z kalibracją i testami sprawdzającymi, trzech 

systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych w 

ciągu dróg krajowych nr 1 i 44.

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

11
Modernizacja istniejącego systemu odwodnienia autostrady A4 

polegająca na zwiększeniu jego retencji
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

12
Zadanie awaryjne – Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi 

ekspresowej S1f w Bielsku-Białej
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro sierpień 2020

13
Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty utrzymaniowe 

dotyczące zabezpieczenia drogi ekspresowej S1 na odcinku od km 

9+650 do km 9+750 w miejscowości Laliki

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

14
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi 

ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec - Mysłowice
usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro lipiec 2020

15

Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa zabezpieczeń 

przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic: 

Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 

do km 12+915”

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

16

Dokumentacja projektowa  dla zadania „Budowa ekranów 

akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na 

odcinku  DK44 (ulica Gliwicka) w Mikołowie od km 14+900 do km 

16+900”.

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

17
Wymiana stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenie 

Rejonów i Obwodów Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddziału w Katowicach

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro lipiec 2020

18
Obsługa Prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Katowicach
usługa

zamówienie na usługi 

społeczne
poniżej progu 750 000 euro lipiec 2020



19

Kompleksowa obsługa prawna kontraktów realizowanych przez GDDKiA Oddział   

w Katowicach. Usługa będzie obejmowała następujące Kontrakty: 1. Budowa 

drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek 

Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki),

2. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. 

Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500,

3. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z 

węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła), 

4. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z 

węzłem) – Dankowice,

5. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł 

„Suchy Potok” (z węzłem).

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
poniżej progu 750 000 euro maj 2020

20

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na 

odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312 + 700, z 

wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących 

zabezpieczeń przeciwhałasowych

roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

21
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 

81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

22

Dostawa, montaż i serwis elektronicznego systemu monitoringu 

obiektu i mienia z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji 

otrzymania sygnału alarmowego w obiekcie GDDKiA w Pszczynie ul. 

Bielska 32

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro lipiec 2020

23
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA STAŁEJ (CAŁODOBOWEJ) 

OCHRONIE OSÓB I MIENIA W SIEDZIBIE ORAZ WOKÓŁ SIEDZIBY 

ODDZIAŁU GDDKiA W KATOWICACH PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 5

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro maj 2020

24 Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia OUA Ożarowice usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro maj 2020

25
Świadczenie fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do 

GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejon w Częstochowie
usługa

zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro     pażdziernik 2020

26
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do 

GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu 

Zabrze 

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro czerwiec 2020

27
Usługa ochrony osób i mienia  na rzecz Zamawiającego w Rejonie w 

Zawierciu, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych, 

Obwodzie Drogowym w Szczekocinach

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
powyżej 750 000 euro maj 2020



28 DOSTAWA MEBLI DLA ODDZIAŁU GDDKIA W KATOWICACH dostawa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro sierpień 2020

29
Dostawa wraz z montażem regałów do archiwum (na potrzeby 

Rejonu w Czestochowie)
dostawa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro  lipiec 2020

30
Dostawa wraz z montażem mebli (na potrzeby Rejonu w 

Czestochowie)
dostawa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro  lipiec 2020

31
Dostawa fabrycznie nowych foteli obrotowych (na potrzeby Rejony 

Wysoki Brzeg)
dostawa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

32
SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I MATERIAŁÓW 

EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY REJONÓW
dostawa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro  lipiec 2020

33
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI 

DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH ORAZ 

REJONÓW ODDZIAŁU 

usługa
zamówienie na usługi 

społeczne
poniżej 750 000 euro czerwiec 2020

34
Roboty w zakresie napraw i utrzymanie dróg na terenie 

administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w 

Częstochowie

roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

35

Roboty w zakresie napraw i utrzymania drogowych obiektów 

inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w 

Katowicach Rejon w Zawierciu
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

36

Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i 

szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach 

krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

37
Wykonanie ekspertyz drogowych obiektów inżynierskich na drogach 

krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa 

dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w 

m. Romanów

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020



39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont 

estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 - jezdnia prawa i 

lewa - w miejscowości Skoczów

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont kładki 

dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w miescowości 

Mikołów

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont mostu 

nad ciekiem bez nazwy w ciagu drogi krajowej nr 45 w km 26+588 w 

miejscowości Rudnik

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

42
Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 - jezdnia 

prawa i lewa - w miejscowości Skoczów
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

43
Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w 

miescowości Mikołów
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

44
Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciagu drogi krajowej nr 45 w 

km 26+588 w miejscowości Rudnik
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro czerwiec 2020

45
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z podległymi 

jednostkami

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro  lipiec 2020



46

Wykonanie usług geodezyjnych służących prowadzeniu postępowań z zakresu 

regulacji stanów prawnych nieruchomości, objętych lub związanych z pasami 

dróg z podziałem na zadania wg. dróg:                                                                                                                                                          

zadanie nr 1:                                                                                                                                                                   

A1, A4, Nieruchomości Oddziału, Rejonów i Obwodów.                                                                                                                  

zadanie nr 2:                                                                                                                                                           

S1, DK1 odc. od węzła Pyrzowice - Zwardonia, S52, DK52, gr. Państwa Republiką 

Czeską - granica z woj. małopolskim, DK81 węzeł Skoczów - Katowice, starodroże 

DK69 i starodroże DK1                                                                                                             

zadanie nr 3:                                                                                                                                          

DK86 Podwarpie - Sosnowiec, S86 Sosnowiec - Katowice, DK94 gr. woj. 

małopolskiego - gr. woj. opolskiego, DK88, DK40,  od Pyskowic do gr. z woj. 

opolskim, DK44 Gliwice - gr. z woj. małopolskim                                                                                      

zadanie nr 4:                                                                                                                                                 

DK78 gr. woj. świetokrzyskiego  - gr. Państwa z Republiką Czeską, DK45 Zabełków - 

gr. z woj. opolskim                                                                                                        

zadanie nr 5:                                                                                                                                                        

DK1 Częstochowa - Podwarpie, DK91 Częstochowa - gr. z woj. łódzkim, DK46 

Szczekociny -gr. z woj. opolskim, starodroże DK46                                                             

zadanie nr 6:                                                                                                                                       

DK11 Bytom - gr. z woj. opolskim, DK43 Częstochowa - gr. z woj. opolskim, DK42 

gr. z woj. łódzkim i woj. opolskim

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro czerwiec 2020

47
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w 

administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro sierpień 2020

48

Monitoring wykorzystywania przejść faunistycznych oraz wygrodzeń, 

padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi, gatunków 

roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz analiza stanu roślinności 

osłonowej 

w ciągu autostrady A1 odcinek Rząsawa – Blachownia (od km 

417+530 od 437+800) wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

49
Analiza porealizacyjna dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn-

Pyrzowice. Odcinek "G" - węzeł Blachownia (bez węzła) - Węzeł 

Zawodzie (z węzłem), od km 437+800 do km 442+500 

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

50
Analiza porealizacyjna dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn-

Pyrzowice. Odcinek "H" - węzeł Zawodzie (bez węzła) - Węzeł 

Woźniki (z węzłem), od km 442+500 do km 459+200 

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

51
Analiza porealizacyjna dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn-

Pyrzowice. Odcinek "I" - węzeł Woźniki (bez węzła) - Węzeł Pyrzowice 

(bez węzła), od km 459+200 do km 474+350 

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020



52
Przegląd ekologiczny w zakresie hałasu przenikającego do środowiska 

z odcinka drogi krajowej DK94 przebiegającej przez miejscowość 

Sławków 

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

53
Przegląd ekologiczny w zakresie hałasu przenikającego do środowiska 

z odcinka drogi krajowej DK86 przebiegającej przez miejscowość 

Sarnów 

usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

54
Przegląd ekologiczny odcinka DK44 w Mikołowie od km 22+160 do 

km 22+730 w zakresie hałasu drogowego 
usługa przetarg nieograniczony poniżej progu 139 000 euro maj 2020

55
Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami 

akustycznymi w m. Knurów
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

56
Budowa MOP-ów i OUA w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł 

Rząsawa - węzeł Blachowania 
roboty budowlane przetarg nieograniczony powyżej progu 5 350 000 euro maj 2020

57
Dokończenie budowy obiektu WA-352 jezdnia lewa w ramach 

realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachowania
roboty budowlane przetarg nieograniczony poniżej progu 5 350 000 euro maj 2020

58
Dokończenie robót zwiazanych z budową  autostrady A1 na odcinku 

Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł 

Blachownia (z węzłem)

roboty budowlane przetarg nieograniczony powyżej progu 5 350 000 euro  lipiec 2020

59

Regionalne Projekty Wdrożeniowe - Krajowy System Zarządzania Ruchem 

Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2.

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, uruchomienie Modułów Rozproszonych w 

pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integracja ich z Systemem 

Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich 

elementów systemu.

Część 1 – w Oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie - drogi S6 i S7 oraz CZR w 

m. Dworek;

Część 2 – w Oddziale GDDKiA w Katowicach - drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w m. 

Zabrze – Kończyce.

usługa przetarg nieograniczony powyżej progu 139 000 euro maj 2020


