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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej 
przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I” 
 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym 
„REMAR” Rafał Makowski z siedzibą w Orońsku przy ul. Brandta 48 umowę na wykonanie 
zamówienia o nazwie ,,Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ 
w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Etap I”. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego, dwukondygnacyjnego budynku (z siedmioma 
garaŜami) dla potrzeb Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu, a takŜe budowa 1-
kondygnacyjnego budynku garaŜowego z trzema stanowiskami dla pojazdów wyjazdowych 
(ambulansów) na terenie nieruchomości połoŜonej przy ul. Staszica w ramach zadania 
„Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby 
Pogotowia Ratunkowego – Etap I”.  
1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
1) Budowę budynku dwukondygnacyjnego dla potrzeb Stacji Pogotowia Ratunkowego:  
a) Powierzchnia zabudowy - 924,10 m2 , 
b) Powierzchnia uŜytkowa - 1267,4 m2 , 
c) Ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 
d) Ilość kondygnacji podziemnych –0, 
e) Ilość klatek schodowych – 1, 
f) Wymiary rzutu poziomego - 43,45 x 23,36 m, 
g) Wysokość budynku - 8,10 m, 
h) Kubatura - 5291,66 m3, 
i) Instalacje sanitarne (wod – kan., centralne ogrzewanie i ciepła woda), 
j) Instalacje elektryczne i niskoprądowe, 
2) Budowę budynku garaŜowego z trzema stanowiskami dla pojazdów  wyjazdowych 

(ambulansów): 
a) Powierzchnia zabudowy - 129,16 m2 , 
b) Powierzchnia uŜytkowa - 110,05 m2 , 
c) Ilość kondygnacji nadziemnych - 1, 
d) Ilość kondygnacji podziemnych –0, 
e) Ilość klatek schodowych – 0, 
f) Wymiary rzutu poziomego - 15,42 x 8,37 m, 
g) Wysokość budynku - 4,35 m, 
h) Kubatura - 561,8 m3, 
3) Wykonanie zadaszenia między budynkami z płyt poliweglanowych, komorowych, 

obustronnie zabezpieczonych przed UV, o przepuszczalności światła ok. 70%, mocowane 
systemowymi profilami aluminiowymi do konstrukcji stalowej. Kolor płyt przezroczysty. 

4) Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania następujących robót: 



a) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych 
b) ułoŜenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 60 mm – chodniki 
c) ułoŜenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm – podjazdy 
d) ułoŜenie obrzeŜy betonowych 
e) wykonanie systemowego ogrodzenia. 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 13 ofert złoŜonych w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 11 (sekretariat) do dnia 09 grudnia 2010 r., 
do godz. 10:00. 

 
Oferta wykonawcy została wybrana, poniewaŜ spośród nie podlegających odrzuceniu 

ofert, w toku oceny uzyskała najwyŜszą liczbę punktów (100,00 pkt).  
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym 

brutto w wysokości 3 995 970,84 zł oraz udzielił gwarancja jakości na okres 60 miesięcy. 
 

Kierownik Zamawiającego 
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