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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

Dotyczy: postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu z fontannami 

usytuowanego przy Placu Konstytucji 3 Maja” (w Radomiu). 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
Gmina Miasta Radomia, Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu, adres e-mail: 
inwest@umradom.pl 
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30 

Miejscowość: Radom 
 

Kod pocztowy: 
26-600 

Województwo: Mazowieckie 
 

Tel.: (048) 36 20 471 
 

Faks: (048) 36 20 532 
 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): ww.bip.radom.pl 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Administracja samorządowa                                               

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu z fontannami usytuowanego przy Placu 
Konstytucji 3 Maja” (w Radomiu) 

II.2) Rodzaj zamówienia  

Usługi                                       

 

II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie wykonanie , w oparciu o nagrodzoną pracę 
konkursową , usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji projektowej, w 6 egz., w skład której wchodzą: 
1. Materiały wejściowe do projektowania: 
a) aktualna mapa do celów projektowych; 
b) warunki techniczne dostawy niezbędnych mediów; 
c) dokumentacja geotechniczna; 
d) inwentaryzacja zieleni; 
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e) inne niezbędne do opracowania dokumentacji. 
2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa: 
a) projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami i opracowaniami; 
b) uzupełniające i uszczegóławiające projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych; 
c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
e) przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
71220000 – Usługi projektowania architektonicznego  

 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)  

                  jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia  

Negocjacje bez ogłoszenia          Zamówienie z wolnej ręki         

  

1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 oraz art. 125 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu  

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
 

a) W związku z prawomocnym ustaleniem wyników konkursu jednoetapowego, którego przedmiotem było opracowanie 
pod nazwą „Urbanistyczno-architektoniczna koncepcja zagospodarowania terenu fragmentu Placu Konstytucji 3 
Maja w Radomiu”, Zamawiający proponuje zaprosić zwycięskiego uczestnika konkursu, tj.: ARCHITECTS & CO 
Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33, 51-650 Wrocław do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego 
przedmiotem jest  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu z fontannami 
usytuowanego przy Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. 
b) Postępowanie o udzielenie zamówienia proponuje się przeprowadzić pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy placu z fontannami usytuowanego przy Placu Konstytucji 3 Maja” (w 
Radomiu). 
c) Podstawę udzielenia zamówienia z wolnej reki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 2 oraz art. 125 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) – 
przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym nagrodą było 
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA   
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Nazwa (firma): ARCHITECTS & CO Andrzej Chrzanowski 
 

Adres pocztowy: ul. Canaletta 2/33 

Miejscowość: 
Wrocław 

Kod pocztowy: 
51-650 

Województwo: 
Dolnośląskie 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2010 roku. 
 

 


