
02/KP/2010                                                                   Węgliniec .dnia 15.03.2010r                                                               
…………………………….. 
    (nr postępowania) 
 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNOŚCI POSTĘPOWANIA 
                                           w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rem ontu nast ępujących 
dróg i chodników na terenie Gminy W ęgliniec: 

 
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budow y parkingu przy 

ul. Sikorskiego w W ęglińcu. 
Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej remon tu fragmentu 

drogi gminnej ul. Sikorskiego w W ęglińcu. 
Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budow y parkingu ul. II 

AWP w Ruszowie.  
Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowej budow y parkingu przy 

kościele w Piasecznej. 
Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przeb udowy 

chodników drogi gminnej ul. Sobieskiego w Ruszowie.  
Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowej przeb udowy 

chodników drogi gminnej ul. Kantowicza w Ruszowie. 
 

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  
zamówień publicznych 

 
1. Pełna nazwa Zamawiaj ącego 

   (siedziba, komórka prowadząca sprawę) 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU  

Pracownik merytoryczny   Krzysztof Polewski                 
 
2.   Opis przedmiotu zamówienia : 
Zadanie nr 1  obejmuje wykonanie dokumentacji budowy parkingu na około 20 miejsc 
parkingowych  przy ul. Sikorskiego w Węglińcu naprzeciwko Urzędu Gminy i Miasta 
w Węglińcu. 
Zadanie nr 2  obejmuje wykonanie dokumentacji remontu drogi ul. Sikorskiego w 
Węglińcu o długości 280mb szerokości ok. 6m wraz z przebudową istniejących 
chodników. 
Zadanie nr 3 obejmuje wykonanie dokumentacji budowy parkingu na ok. 20 miejsc 
parkingowych na dz. nr 212 w Ruszowie zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 
351  
Zadanie nr 4  obejmuje wykonanie dokumentacji budowy parkingu na 9 miejsc 
parkingowych na dz. nr 308/3 w Piasecznej. 
Zadanie 5  obejmuje przebudowę chodnika w pasie drogi gminnej ul. Sobieskiego w 
Ruszowie jednostronnie do skrzyŜowania z ulicą Śródmiejską o długości ok. 170mb. 
Zadanie 6  obejmuje przebudowę chodnika w pasie drogi gminnej ul. Kartowicza w 
Ruszowie jednostronnie na długości od ul. Sobieskiego do ul. II AWP o długości ok. 
135mb. 
 
  
 



Wykonanie dokumentacji projektowej  polega na; 
- wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego ww. 
przebudowy zgodnego z zaakceptowaną koncepcją wraz z projektami branŜowymi 
(w razie konieczności). 
-  uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla ww. inwestycji.  
-  wykonaniu kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót 
-  wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
 
2. Dokumentacje naleŜy wykonać w  pięciu egzemplarzach, oraz w wersji 
elektronicznej w formacie  PDF.   
 
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać  dokumentacje zgodnie z przepisami  
Ustawy z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane  
(Dz. U. 06.156.1118 z zmianami),  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego  (Dz. U. 04.202.2072 z późn. zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym. (Dz. U. 04.130.1389 z zmianami 
). 
4. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia podkładów mapowych 
obejmujących teren poszczególnych inwestycji.  
 

2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 25000,00zł 
brutto zł, co  daje równowartość   6512,11.euro.* brutto.  

Ustalenia wartości zamówienia dokonał/a Krzysztof   Polewski  w dniu  23.02.2010r. 

na podstawie :  

analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy: 

3. Wykaz Wykonawców , których zaproszono do złoŜenia oferty: 
Ogłoszenie o postępowaniu w Internecie. 

4. Wykaz Wykonawców , którzy złoŜyli oferty; 
Nr oferty Nazwa firmy Siedziba firmy Cena brutto 
1 ERDE Robert Drabko 

Projekty i nadzory 
budowlane  

59-970 Zawidów ul. 
Zgorzelecka 27/5 

 

2 CAD projekt Robert 
Wieczorkowski  

59-800 Lubań ul. 
Moniuszki 10A 

Najbardziej 
korzystna 
oferta Zad 
1,2,3,5,6. 

3 ZID Zakład InŜynierii 
Drogowej Zbigniew 
Choryłek 

Kruszyn 59-700 
Bolesławiec ul. Turkusowa 

7 

 

4 Usługi Projektowe Nadzór 
Budowlany Wykonawstwo 
Robót Budowlanych  
Tomasz Nowak 

Dobra 100 59-700 
Bolesławiec  

 



5 RouteDESIGN Tomasz 
Korytkowski  

66-620 Gubin ul. Generała 
Puławskiego 37a/7 

 

6 SISKKON Firma 
Projektowo Budowlana 
Katarzyna Frydrychowska  

ul. Sienkiewicza 24/8  
59-900 Zgorzelec 

Najbardziej 
korzystna 
oferta Zad 
4. 

7 Biuro Projektowe 
SYNTECH Synowiec i Juda 
Sp.j. 

58-500 Jelenia Góra ul. 
Urocza 22 

 

   
    Zestawienie cen poszczególnych oferentów załącznik nr 1  do DOKUMENTACJA 

PODSTAWOWYCH CZYNOŚCI POSTĘPOWANIA 
5. Opis kryteriów: 
Nr kryterium Opis kryterium Znacznie w % 

1 cena 100 
 

6. Wskazanie wybranej oferty: 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2 
Nazwa firmy:   CAD projekt Robert Wieczorkowski 
Siedziba firmy:  59-800 Lubań ul. Moniuszki 10A 
Cena oferty :        Zadanie 1  4270,00zł. 
   Zadanie 2 5490,00zł. (zadanie 1 i 2 rozpatrywane  łącznie) 
   Zadanie 3  4880,00zł. 
   Zadanie 5  1830,00zł. 
   Zadanie 6  1830,00zł. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 6 
Nazwa firmy:   SISKKON Firma Projektowo Budowlana  
    Katarzyna Frydrychowska 
Siedziba firmy:  ul. Sienkiewicza 24/8   59-900 Zgorzelec 
Cena oferty :        Zadanie 4  1400,00zł. 
    
Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzącego  postępowania 
informacje: 

Oferta ta proponuje najni Ŝszą cenę 
W wyborze oferty uczestniczyli: 

 
Krzysztof  Polewski , Renata Bursy Socho ń 
 

7. Dokumentację sporządził/la: Krzysztof Polewski       
  

                                                                                
 (podpis osoby sporządzającej dokumentację) 

 
 
 

8. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził  
 
………………………………………….w dniu………………………… 


