
SPRAWOZDANIE  Z  UDZIELONYCH  PRZEZ  BURMISTRZA  
ZDZIESZOWIC  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH                                                    

W  2005  ROKU  
 

 

 

            W 2005 roku Burmistrz Zdzieszowic oraz kierownicy jednostek organizacyjnych  tj. 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 
3 w Zdzieszowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej, Rozwadzy, śyrowej, 
Januszkowicach, Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, Przedszkola Publicznego Nr 
2, 3, 5 i 6 w Zdzieszowicach, Przedszkola Publicznego w Krępnej, Rozwadzy, śyrowej, 
śłobka Samorządowego w Zdzieszowicach, Biblioteki Publicznej  w Zdzieszowicach wraz z 
filiami, Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach; 
stosował ustawę Prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie, zarówno w odniesieniu 
do środków własnych, powierzonych jak i zleconych. Nie stosowano Ustawy w odniesieniu 
do udzielania zamówień Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Zdzieszowicach w zakresie bieŜącej obsługi, w ramach działalności statutowej.  
 
Prowadzone w 2005 roku przez Burmistrza Zdzieszowic postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych w większości dotyczyły kwot nie przekraczających 60.000 EURO,   
w sześciu przypadkach przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości przekraczającej 60.000 EURO. 
 
Tryb przetargu nieograniczonego był trybem podstawowym stosowanym do udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, w przypadku dostaw lub wykonywania usług 
stosowano równieŜ inne tryby udzielania zamówień publicznych. 
 
W związku z prowadzonymi przez Burmistrza Zdzieszowic w 2005 roku postępowaniami   
o udzielenie zamówień publicznych wniesiono pięć protestów. Jeden protest został 
uwzględniony, pozostałe cztery zostały oddalone. Odwołań nie wnoszono. 
 
Strukturę udzielonych zamówień publicznych w poszczególnych działach przedstawiono 
poniŜej.  
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STRUKTURA PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  W  POSZCZEGÓLNYCH  DZIAŁACH : 
 
 
 
 
I. ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO : 
 
-   3  przetargi nieograniczone ( o wartości zamówienia do 60.000 EURO ) – wykonanie  
         projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona ( 49.959 zł ), wykonanie  
         projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka ( 49.959 zł ), wykonanie  
         dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie  
         posiadanej koncepcji ( 73.688 zł ); 
-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
       związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
II. LEŚNICTWO : 
 
 
-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
       związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 
III. TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ : 
 
 
- 28 przetargów nieograniczonych ( o wartości do 60.000 EURO kaŜdy ) - remonty   
       cząstkowe dróg w gminie Zdzieszowice ( 77.000,00 zł ), remonty cząstkowe dróg w  
       gminie Zdzieszowice przetarg drugi ( 59.500,00 zł ), zaasfaltowanie  ul. świrki, Wigury,  
       Sienkiewicza, Katowicka do  Sienkiewicza  po  wymianie  sieci wodociągowej  wraz   
       z  przyłączami ( 39.699,89 zł ), modernizacja i wykonanie chodników od budynku 21 do  
       22 kl.E na Piastów II ( 28.060,07 zł ), modernizacja chodnika od ul. Pokoju do  
       wymiennikowi - Piastów I ( 43.448,32 zł ), modernizacja chodnika na ul. świrki  
       ( 58.603,04 zł ), modernizacja chodnika na Os. Piastów I od boiska do siatkówki wzdłuŜ   
       bloków 3-5 ( 49.987,75 zł ), modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza od Pl. 1-go Maja  
       do ul. Granicznej ( 178.487,60 zł ), modernizacja chodnika ul. Akacjowa 4-10 wraz z  
       uzupełnieniem asfaltu po jego zwęŜeniu ( 53.574,73 zł ), wykonanie chodnika na  
       ul. Pokoju w Zdzieszowicach od ul. Chrobrego do ul. Chopina ( 41,678,09 zł ),   
       modernizacja chodnika i schodów na Os. Piastów I do budynku samorządowego  
       ( 31.463,24 zł ), modernizacja nawierzchni dróg na Os. Piastów II wzdłuŜ budynków  
       17-22 i 13 w Zdzieszowicach ( 74.128,11 zł ), modernizacja parkingów i drogi osiedlowej  
       Os. Piastów I od ul. Pokoju do placu zabaw ( 89.919,82 zł ), modernizacja parkingu  
       przy Przedszkolu Nr 6 – powiększenie zaasfaltowanie ( 39.764,42 zł ), modernizacja  
       chodnika na ul. Katowickiej od ul. Wigury do Prusa ( 139.412,55 zł ), remont drogi  
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       gminnej na Obszarze Gospodarczym Januszkowice - koszt przygotowania  
       dokumentacji ( 70.760 zł ), remonty cząstkowe dróg w gminie Zdzieszowice przetarg  
       trzeci ( 75.000 zł ), wykonanie utwardzenia i asfaltowania ul. Granicznej oraz  
       wykonanie jednostronnie chodnika na ul. Granicznej (203.590,26 zł), wykonanie  
       cienkiego dywanika asfaltowego przy ul. Korfantego-od bloku 26 w kierunku parku  
       (43.958,95 zł), wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słowackiego do budynku 18 z  
       regulacją studzienek (36.356,08 zł), modernizacja parkingu i jezdni przy ul. Kościuszki  
       przy bloku 16 (25.307,44 zł), wykonanie łącznika od ul. Strzeleckiej do Góry Św. Anny  
       pomiędzy działką 2350-2337 (31.483,94 zł) , remont drogi dojazdowej do P-3 i P-5  
       (20.496,15 zł), modernizacja chodników przy P-3 i P-5 (35.924,74 zł), modernizacja  
       chodnika przy ul. Nowej od Góry Św. Anny do ul. Filarskiego (59.843,64 zł), wykonanie  
       chodnika na ul. Piaskowej-jednostronnie (37.499,88 zł), modernizacja chodnika na ulicy  
       Wigury (70.687,70 zł), wykonanie parkingu na ul. Korfantego w Zdzieszowicach - II  
       etap (58.338,30 zł); 
-      innych zamówień udzielano w związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
       Prawo zamówień publicznych (wartość do 6.000 EURO) – opracowania kosztorysowe,  
       nadzory.   
 
 

 
IV.  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA : 
 
 
-  1  przetarg nieograniczony ( o wartości do 60.000 EURO ) - wykonywanie  czynności    
        eksploatacyjnych  i  konserwacyjnych  obejmujących  słupy  oświetlenia  oraz  szafy   
        sterowania  oświetleniem  ulic na  terenie  miasta i gminy Zdzieszowice, 
- 2  zamówienia w trybie z wolnej ręki o wartości przekraczającej 6.000 EURO –  
       zakończenie wykonania oświetlenia na ulicy Pl. 1-go Maja w Zdzieszowicach  
       ( 38.733,03 zł ), kontynuacja  oświetlenia  na  ul. K. Miarki w Zdzieszowicach  
       ( 43.574,66 zł ); 
- 3  zamówienia z wolnej ręki o wartości łącznej przekraczającej 60.000 EURO    

  (decyzje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/3397/05 z dnia 10.08.2005r.,  
  Nr ZT/4780/05 z dnia 08.11.2005r. i Nr ZT/5610/05 z dnia 16.12.2005r.) obejmujące :  
  wykonanie oświetlenia chodnikowego energooszczędnego na  ulicy Kozielskiej w  
  Zdzieszowicach 17 lamp + rozdzielnia (78.532,10 zł), wykonanie  oświetlenia   
  energooszczędnego na ulicy K. Miarki  w Zdzieszowicach -16  lamp (67.782,81 zł),  
  wykonanie oświetlenia energooszczędnego na ulicy Działkowca w Januszkowicach  
  30 lamp – I etap (125.882,35 zł), wykonanie oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej 
  –3 szt. (13.556,56 zł), dozbrojenie  oświetlenia  do  budynku  Fabryczna  15 – 2 szt.  
  (8.714,93 zł), modernizacja  oświetlenia  przy  ulicy Nowej – od Zębiec A-3 do ulicy  
  Filarskiego – 10 szt. (43.192,66 zł), modernizacja  oświetlenia  na  ulicy Kościuszki –  
  16 szt. (70.678,90 zł), wykonanie  oświetlenia  na  Oś. Piastów II – III  etap  
  (139.394,50 zł), dozbrojenie  oświetlenia  na  ulicy Polnej w Rozwadzy – 3 szt.  
  (14.524,89 zł), wykonanie oświetlenia energooszczędnego na ulicy Działkowca w  
  Januszkowicach - II etap (80.758,37 zł), modernizacja oświetlenia ulicy Korfantego –  
  10 lamp – I etap (44.542,99 zł), modernizację oświetlenia chodnikowego na  
  skrzyŜowaniu ulicy Chrobrego i Pokoju (11.300 zł); 
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-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
       związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
V.   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  : 
 
 
- 1  przetarg nieograniczony o wartości powyŜej 60.000 EURO – budowa obiektu na  
       mieszkania socjalne ( 335.924,04 zł ), 
- 1  przetarg nieograniczony ( o wartości zamówienia do 6.000 EURO ) – wykonywanie  
      usług w zakresie wyceny nieruchomości,  
-     inne usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
      związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 
VI.    OŚWIATA  I  WYCHOWANIE : 
 
 
- 18  przetargów nieograniczonych (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) – wymiana  
        okien w budynku K A H i E Gimnazjum Publicznego i PSP Nr 3 w Zdzieszowicach  
        ( 48.778,43 zł ), wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku K Gimnazjum  
        Publicznego w Zdzieszowicach ( 28.921,46 zł ), wymiana okien w budynku K A H i E  
        Gimnazjum Publicznego i PSP Nr 3 w Zdzieszowicach przetarg drugi ( 23.288,75 zł ),  
        modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe wraz z instalacją gazową w  
        Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz modernizacja instalacji  
        c.o. w budynku szkoły–zakończenie zadania ( 107.200,04 zł ), budowa boisk sportowych  
        przy PSP Nr 1 w Zdzieszowicach ( 140.477,29 zł ), modernizacja kotłowni z paliwa  
        stałego na gazowe wraz z instalacją gazową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w  
        Zdzieszowicach oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku przedszkola  
        (50.879,04 zł), modernizacja budynku II PSP Rozwadza – wymiana okien na parterze  
        (23.754,69 zł), wymiana stolarki okiennej II etap w budynku PSP Krępna  
        (30.454,51 zł), modernizacja obiektu PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - remont, wymiana  
        instalacji elektrycznej w świetlicy i bibliotece, roboty budowlane i malarskie po  
        wymianie instalacji (139.525,25 zł), remont łazienek w budynku PSP Nr 2 w  
        Zdzieszowicach – wc chłopców (29.372,71 zł), zabudowa klatki schodowej wewnątrz  
        budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zdzieszowicach (157.651,36 zł), wymiana  
        podłóg w salach lekcyjnych budynku „B” Gimnazjum Publicznego w Zdzieszowicach  
        (7.893,72 zł), wymiana okien w Gimnazjum Publicznym w Zdzieszowicach  
        (70.090,15 zł), wymiana podłóg w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w  
        Zdzieszowicach (16.731,08 zł), zamurowanie części okien na łącznikach budynku  
        Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (27.149,65 zł), wymiana podłóg w  
        Gimnazjum Publicznym w Zdzieszowicach (52.247,15 zł), adaptacja pomieszczeń  
        gimnazjum na biura obsługi oświaty (99.621,54 zł), wymiana okien w budynku  
        Przedszkola Publicznego Nr 5 w Zdzieszowicach (45.141,02 zł); 
-     inne usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
      związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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VII.   TURYSTYKA : 
 
 
-    1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) - realizacja  
          programu „Rowerem BliŜej  Naszego  Dziedzictwa” II etap wykonanie i montaŜ   
          oznakowania tras rowerowych ( 48.678,00 zł ).                     
  
 
 
VIII.   KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO : 
 
 
-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
      związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

IX.  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA : 
 
 
-   1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) – aktualizacja  
        studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  
        Zdzieszowice oraz opracowanie ekofizjografii Gminy Zdzieszowice (96.380,00 zł). 
 
 
X.  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA : 
 

 

-  2  przetargi nieograniczone (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) - dostawa sprzętu  
       komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UM Zdzieszowice (31.388,05 zł),  
        modernizacja starej części Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (216.999,42 zł); 
-  1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 6.000 EURO) – dostawa sprzętu   
       komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UM Zdzieszowice (21.570,82 zł),  
-     inne usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
       związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 

 

XI.  POMOC  SPOŁECZNA : 
 

 

-  1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 6.000 EURO) - świadczenie usług  
       opiekuńczych w Gminie Zdzieszowice ( 21.941,40 zł ), 
-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
      związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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XII.   POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE  POLITYKI  SPOŁECZNEJ : 
 

 

-  3  przetargi nieograniczone ( o wartości zamówienia do 60.000 EURO ) – adaptacja części   
        pomieszczeń budynku śłobka na pomieszczenia administracyjne MOPS   
        ( 114.892,50 zł ), zorganizowanie turnusów kolonijnych 10-dniowych nad jeziorami dla  
       dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Zdzieszowice ( 12.480,00 zł ),  
       zorganizowanie turnusów kolonijnych 14-dniowych nad morzem dla dzieci z rodzin  
       dysfunkcyjnych z terenu gminy Zdzieszowice ( 14.850,00 zł ); 
-     usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
       związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 
XIII.   GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA : 
 

-   2   przetargi nieograniczone o wartości powyŜej 60.000 EURO –  tworzenie warunków   
          rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy “Borek” w miejscowości Rozwadza 
          zadanie budowa drogi gminnej do strefy rozwoju gospodarczego „Borek” w   
          Rozwadzy ( 988.819,31 zł ), modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w budynku  
          na ulicy Filarskiego 19 ( 219.275,46 zł ); 
-   1   przetarg nieograniczony ( o wartości zamówienia do 60.000 EURO ) – nadzór   
          inŜynierski nad wdroŜeniem projektu „Tworzenie warunków rozwoju   
          przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza” ( 46.360 zł ), 
-     inne usługi i zakupy o wartości do 6.000 EURO kaŜdorazowo, dokonywane były w  
      związku z art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

Opracował :      Artur Gasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


