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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica –
Pogroszyn –Chustki na odcinku :od  km 0+000 do km 1+231,19” 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowym INTERBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W 
Jabłonica –Pogroszyn –Chustki na odcinku: od km 0+000 do km 1+231,19”. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica – 
Pogroszyn – Chustki na odcinku: od km 0+000 do km 1+231,19. 
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty: 

od km 0+000 do km 1+231,19  
1) Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 35=45 cm. 

2) Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1 km.  
Regulacja rowów bocznych 
Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu 

3) Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniu 
Koryta o głębokości 50 cm 
Warstwa odsączająca na poszerzeniach 
Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 mm 
Wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bitum. asfaltową w ilości masy 100 kg/m2 
UłoŜenie geokompozytu szerokości 1,0 m 

4) Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa wiąŜąca gr. 4cm 
Skropienie nawierzchni asfaltem 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 

5) Elementy ulic 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej 
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 

6) Budowa chodników 
Koryta o głębokości 20 cm 
Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm 
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm 

7) Budowa ścieku z elementów prefabrykowanych 
UłoŜenie ścieków prefabrykowanych korytkowych na podbudowie 

8) Ustawienie bariery energochłonnej 



Bariery jednostronne SP 05  
9) Zatoki autobusowe 

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40 cm w gruncie  
kategorii II-IV 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 
Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość  
po zagęszczeniu 10 cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 0/63 mm 
Nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton w kolorze czerwonym, grubości 80mm 
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej, 
na podsypce cementowo-piaskowej 

10) Budowa zjazdów indywidualnych bramowych 
Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie 
w gruncie kategorii II-IV 
Warstwa odsączająca w korycie gr. po zagęszczeniu 10 cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 15cm 
Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce  
cementowo-piaskowej  
ObrzeŜa betonowe o wy. 30x8cm  

11) Przebudowa zjazdów na drogi lokalne 
Koryta o głębokości 40 cm na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii II-IV 
Warstwa odsączająca na poszerzeniu, grubość po zagęszczeniu 10cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15cm 
Nawierzchnia z mieszanek min. bitum. gr.6cm 

12) Przebudowa zjazdów indywidualnych (odcinek z umocnionym poboczem) 
Warstwa odsączająca grub. 10 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm 
Wjazdy bramowe z kostki bet. grub.8cm 
ObrzeŜa betonowe 30x8cm 
Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm,  
rury PEHD 

13) Budowa przepustu konstrukcyjnego 
Części przelotowe przepustu z rur o średnicy 50 cm ze ściankami czołowymi 

14) Budowa wpustów ulicznych przelewowych 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe 

15) Organizacja ruchu 
Oznakowanie poziome 
Oznakowanie pionowe 

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 22 lutego 2011 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 1 092 707,45 zł oraz udzielił gwarancja jakości na okres 36 miesięcy. 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


