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PR.272.2.2011 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Roboty z zakresu bieŜącego utrzymania dróg powiatowych tj.: 
Zadanie  I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych  
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydroŜnych” 
 

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 
„Zadanie I – remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych”. 
1. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy uŜyciu: 
a) grysów i emulsji asfaltowej -zakres ok. 4000 m2 
b) masy bitumicznej  -zakres ok.   200 m2 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 7 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 28 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 na realizację Zadania I zaoferował następujące ceny: 
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy wykorzystaniu emulsji i grysów 
a) poz. nr 1 - 14,76 zł  
b) poz. nr 2 - 22,14 zł 
2) remont cząstkowy masą bitumiczną 
a) poz. nr 1 – 61,50 zł  
b) poz. nr 2 – 61,50 zł 
 

Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Komunalnym Produkcyjno – Usługowo 
– Handlowym Jednoosobową Spółką Gminy z o.o. w IłŜy, 27-100 IłŜa, ul. Przy Malenie 11 umowę 
na wykonanie zamówienia o nazwie „Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydroŜnych”. 
1. Zakres zamówienia obejmuje ok. 4000 mb 
a) Pogłębienie istniejących rowów o średnią głębokość do 30 cm  
b) Odtworzenie rowów do max. głębokości  60 cm 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 6 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 28 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 na realizację Zadania II zaoferował następujące ceny: 
1) renowacja i odtwarzanie rowów przydroŜnych: 
a) poz. nr 1 – 5,54 zł  
b) poz. nr 2 – 5,78 zł 
 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


