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SPRAWOZDANIE  Z  UDZIELONYCH  PRZEZ  BURMISTRZA  
ZDZIESZOWIC  ZAMÓWIE Ń  PUBLICZNYCH                                                    

W  2006  ROKU  
 
 
 
            W 2006 roku Burmistrz Zdzieszowic stosował ustawę Prawo zamówień publicznych 
w pełnym zakresie, zarówno w odniesieniu do środków własnych, powierzonych jak i 
zleconych.   
 
Prowadzone w 2006 roku przez Burmistrza Zdzieszowic postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych w większości dotyczyły kwot nie przekraczających 60.000 EURO,   
w czternastu 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, a takŜe w przypadku dostaw i usług.              
W uzasadnionych przypadkach stosowano tryb zamówienia z wolnej ręki. 
 
W związku z prowadzonymi przez Burmistrza Zdzieszowic w 2006 roku postępowaniami   o 
udzielenie zamówień publicznych wniesiono dwa protesty - oba zostały oddalone. Odwołań 
nie wnoszono. 
 
Struktur ę udzielonych zamówień publicznych w poszczególnych działach przedstawiono 
poniŜej.  
 
 
 
STRUKTURA PRZEPROWADZONYCH POST ĘPOWAŃ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIE Ń  PUBLICZNYCH  W  POSZCZEGÓLNYCH  DZIAŁACH :  
 
 
 
I.   TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ : 
 
 
-  3 przetargi nieograniczone ( o wartości powyŜej 60.000 EURO kaŜdy ) – remont  
       nawierzchni asfaltowej ulicy Fabrycznej (397.975,65 zł), remont nawierzchni asfaltowej  
       ulicy K. Miarki w Zdzieszowicach (318.633,71 zł), budowa drogi dojazdowej do   
       gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów dz. Nr 448,234,898,439 obręb   
       Januszkowice o długości 1,578 km (373.467,66 zł); 
- 22 przetargi nieograniczone ( o wartości do 60.000 EURO kaŜdy ) – wykonanie  
        chodnika-ścieŜki rowerowej na ulicy Cegielnianej w Krępnej (60.355,11 zł),   
        modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ulicy Akacjowej od ulicy   
        Fabrycznej do Akacjowej 14 oraz na ulicy Leśnej z regulacją studzienek  
        (153.228,97 zł), naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi wraz z naprawą   
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        mostku na Lesiany (39.451,88 zł), utwardzenie ulicy Wodnej w Krępnej wraz z  
        chodnikiem (254.998,68 zł), zaasfaltowanie parkingu przy garaŜach Piastów I   
        (67.000,08 zł), modernizacja drogi ulica Myśliwca od przejazdu kolejowego do ulicy  
        Pokoju Piastów II (127.919,05 zł), modernizacja nawierzchni na ulicy Odrzańskiej w  
        Krępnej (97.693,50 zł), remont cząstkowy dróg (94.959,40 zł), modernizacja drogi z   
        regulacją studzienek od ulicy Chrobrego wzdłuŜ budynku samorządowego Piastów I  
        (83.976,48 zł), wykonanie ewidencji dróg i mostów w gminie (14.762,00 zł), budowa   
        drogi asfaltowej na ulicy Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem  
        (233.680,15 zł), modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy od budynku starej   
        policji do ulicy Zielonej (58.888,34 zł), modernizacja drogi-cienki dywanik asfaltowy   
        na Osiedlu Piastów I od torów kolejowych ulica Pokoju wzdłuŜ bloków 2,4,8  
        (65.737,87 zł), wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ulicy Strzeleckiej  
        (84.922,42 zł), budowa drogi asfaltowej na ulicy Arki Bo Ŝka w Januszkowicach   
        (114.765,51 zł), budowa drogi asfaltowej na ulicy Pięknej w Januszkowicach   
        (239.565,84 zł), budowa drogi asfaltowej na ulicy Zamkowej w Januszkowicach   
        (137.210,12 zł), wykonanie chodnika przy ulicy Parkowej w Rozwadzy (137.985,70 zł),   
        modernizacja chodnika na ulicy Roosevelta (83.198,55 zł), modernizacja chodnika na  
        ulicy Strzeleckiej+część nowego (241.582,33 zł), remont cząstkowy dróg (100.000 zł),   
        modernizacja chodnika z kostki na ulicy Myśliwca w Jasionej (53.988,20 zł),  
-  4  postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (o wartości do 60.000 EURO kaŜde) - 
        modernizacja ulicy Górnej w Zdzieszowicach od ulicy K. Miarki do Pokoju  
        (216.326,18 zł), naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi za Odrą  
        (49.089,97 zł), modernizacja chodnika na ulicy śymierskiego (62.455,29 zł),   
        modernizacja chodnika na ulicy 22 Lipca (114.259,34 zł). 
 
 
 
II.   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  :  
 
 
- 2  przetargi nieograniczony o wartości powyŜej 60.000 EURO – modernizacja budynku   
       przy ulicy Filarskiego 25 ( 649.258,99 zł ), montaŜ windy osobowej w budynku przy   
       ulicy Filarskiego 19 ( 332.774,60 zł ); 
- 5  przetargów nieograniczonych ( o wartości zamówienia do 60.000 EURO kaŜdy) –   
      wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości, wykonywanie usług   
      geodezyjnych, przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w śyrowej- 
      wykonanie projektu urbanistycznego (9.760 zł), wykonanie modernizacji lokalu  
      mieszkalnego w PSP śyrowa-I pi ętro (92.933,12 zł). 
 
 

 
III.  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA :  
 
 
- 9  przetargów nieograniczonych ( 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, wykonanie   
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       kanalizacji sanitarnej na ulicy K. Miarki w Zdzieszowicach-odnoga do budynku   
       50,50a,52 oraz odnoga do budynku 58,60,62,62a (227.602,27 zł), przebudowa kolektora   
       kanalizacji na ulicy Dunikowskiego w Zdzieszowicach (113.993,76 zł),  
       zagospodarowanie placu przy ulicy Nowej oraz Góry Św. Anny w Zdzieszowicach   
       według projektu nasadzeń stałych (88.880,42 zł), zagospodarowanie placu przy ulicy   
       Nowej oraz Góry Św. Anny w Zdzieszowicach-wymiana okrawęŜnikowania w obrębie  
       Skwerów (23.955,52 zł), wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Kr ępnej (41.343,32 zł),   
       remont placu zabaw między blokiem 2 i 4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi  
       (45.728,30 zł), zakup oświetlenia świątecznego (28.060 zł), zakup oświetlenia   
       świątecznego (11.902,32 zł); 
- 7  postępowań w  trybie zamówienia z wolnej ręki – wykonanie oświetlenia chodnikowego   
       na ulicy Arki BoŜka w Januszkowicach (14.580 zł), wykonanie oświetlenia   
       chodnikowego na Os. Piastów II-3 lampy (14.580 zł), wykonanie oświetlenia   
       chodnikowego na ulicy Nowej-3 lampy (14.580 zł), wymiana lamp na łączniku ulicy   
       Korfantego-Kościuszki (14.580 zł), modernizacja oświetlenia ul. Korfantego 20-28   
       (48.600 zł), wymiana oświetlenia wzdłuŜ Zespołu Szkół-7 sztuk (31.107,57 zł),   
       modernizacja oświetlenia chodnikowego przez Park Miejski-od posesji Szweda do ulicy  
       Wolności (97.211,16 zł), dozbrojenie oświetlenia chodnikowego ul. Góry Św. Anny- 
       Zielona-2 sztuki (9.720 zł), dozbrojenie oświetlenia chodnikowego Piastów I od posesji  
       Podolski do Montanaro-3 sztuki (14.580 zł), modernizacja punktów świetlnych w  
       gminie na energooszczędne (145.700 zł), wykonanie oświetlenia chodnikowego na ulicy  
       Szkolnej w Rozwadzy (71.425,00 zł), wykonanie oświetlenia chodnikowego na ulicy  
       Jasiońskiej w Rozwadzy (97.210 zł), wykonanie oświetlenia chodnikowego na ulicy   
       Wiejskiej w Krępnej (43.343,54 zł), wykonanie oświetlenia chodnikowego na ulicy   
       Cmentarnej w Krępnej w rejonie cmentarza (23.510,00 zł), wykonanie oświetlenia  
       chodnikowego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach (52.975 zł), wykonanie   
       oświetlenia parkingu przy ulicy Korfantego (18.858,96 zł), wykonanie oświetlenia  
       chodnikowego na ulicy Jasiońskiej w Kr ępnej od stacji PKP w kierunku wsi  
       (38.876,25 zł), wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Zdzieszowickiej w Krępnej od   
       przystanku do końca wsi (24.300 zł), modernizacja Parku Miejskiego-oświetlenia  
       (98.860 zł), modernizacja oświetlenia na ulicy Korfantego, Kościuszki w  
       Zdzieszowicach-20 lamp (103.043 zł), wykonanie oświetlenia na ulicy Słowackiego w   
       Zdzieszowicach (16.472 zł). 
 
 
 
IV.   OŚWIATA  I  WYCHOWANIE :  
 
 
-  2  przetargi nieograniczone (o wartości zamówienia powyŜej 60.000 EURO kaŜde) –  
        budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (339.885,56 zł), budowa   
        sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach (2.259.455,29 zł); 
-  1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) – dowóz dzieci do  
        gimnazjum w Zdzieszowicach oraz do szkoły i przedszkola w śyrowej. 
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V.   TURYSTYKA :  
 
 
-    1  przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) - realizacja  
          programu „Rowerem BliŜej Naszego Dziedzictwa” III etap (23.552,61 zł).                     
  
 
 
VI.  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA :  
 
 
-  5  przetargów nieograniczonych (o wartości zamówienia do 60.000 EURO) - dostawa   
        sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb UM Zdzieszowice  
        (22.876,22 zł), modernizacja Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach-nowa część   
        (183.178,77 zł), wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego (59.067,97 zł),   
        dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu  
        Miejskiego (15.919,78 zł), modernizacja Urzędu nowa część – wymiana stolarki  
        drzwiowej oraz izolacja poddasza (16.595,37 zł). 
 
 
 
VII.    BEZPIECZE ŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPO śAROWA :  
 
 
-  3  przetargi nieograniczone (o wartości zamówienia do 60.000 EURO kaŜdy) – budowa  
        budynku wielofunkcyjnego Januszkowice (49.161,67 zł), budowa budynku   
        wielofunkcyjnego w Krępnej (82.054,22 zł), budowa budynku wielofunkcyjnego  
        Januszkowice (7.370 zł). 
 
 
 
VIII.   GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA :  
 
 
-   2   przetargi nieograniczone ( o wartości zamówienia do 60.000 EURO ) – budowa   
          uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka-Skała” (284.997,50 zł), wycinka drzew  
          przycinka i pielęgnacja (39.701,73 zł). 
 
 
 
 
Opracował :      Artur Gasz 

 
                                                                                                              BURMISTRZ  

 
Dieter Przewdzing 

 


