
POWIAT SZYDŁOWIECKI 
 

Szydłowiec, dnia 05 maja 2011 r. 
 
          PR.272.6.2011 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W  
Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb, Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny – Rogów, Zad. III. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4016W W Szydłowiec – Zbijów DuŜy w m. Sadek – II etap (budowa 
chodnika), Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Orońsko – Mniszek 
odcinek w m. Orońsko” 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcami: 
1. „DROGAMS” Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 
SkarŜysko - Kamienna umowę na wykonanie zamówienia o nazwie Zadanie I. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb”. 
2. „BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie  Zadanie II. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny – Rogów”. 
3. Zakład Usług Budowlanych „LIS - TEL”, ul. Kochanowskiego 20, 26-500 Szydłowiec 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie  Zadanie III. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4016W W Szydłowiec – Zbijów DuŜy w m. Sadek – II etap (budowa chodnika)”. 
4.  „BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock - 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie  Zadanie IV. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3562W Orońsko – Mniszek odcinek w m. Orońsko”. 
 
Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje między 
innymi: 
1) Dla Zadania I: 

Roboty przygotowawcze 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Wycinka drzew i mechaniczne karczowanie pni drzew. 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem rowów, przepustów, poszerzeń 
Formowanie zagęszczanie nasypów 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod konstrukcję chodnika i zjazdów 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem pod zjazdy i nawierzchnie chodnika 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm i betonu C12/15 na poszerzeniu 
jezdni 
Nawierzchnia 
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR3 gr.6cm 
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR3 gr.9cm na poszerzeniu jezdni i łukach 
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego dla KR3 gr.5cm 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 4cm 
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm 



Nawierzchnia zjazdów przez chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm 
KrawęŜniki i obrzeŜa 
Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 5cm na podbudowie z kruszywa  
Odwodnienie 
Przepust o średnicy 60cm z rur HDPE 
Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm z rur HDPE ze ściankami czołowymi 
Wpusty deszczowe 
Ściek prefabrykowany 
Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Oznakowanie pionowe 
Bariery ochronne stalowe 
 

2) Dla Zadania II:  
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem rowów,  poszerzenia 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm 
Wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bitum. asfaltową w ilości masy 100 kg/m2 
Nawierzchnia 
Skropienie międzywarstwowe  asfaltem 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wyrównawczo-wzmacniająca  
gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wiąŜąca gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 
Odwodnienie 
Renowacja rowów bocznych 
 

3) Dla Zadania  III: 
Roboty przygotowawcze 
Rozbiórka zjazdów betonowych 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem chodnika, zjazdów, rowów, przepustów 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod konstrukcję chodnika i zjazdów 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem pod  nawierzchnię chodnika 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm 
Nawierzchnia 
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm 
Nawierzchnia zjazdów przez chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm 
ObrzeŜa betonowe gr.8cm 
Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 4 cm   
Odwodnienie 
Przepusty z rur HDPE średnicy 30 cm pod zjazdami 
Regulacja  studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów instalacji wodociągowej 
 

4) Dla Zadania  IV: 
Roboty ziemne  
Wykopy związane z wykonaniem rowów,  poszerzenia 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm na poszerzeniu 
Wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bitum. asfaltową w ilości masy 100 kg/m2 



Nawierzchnia 
Skropienie międzywarstwowe  asfaltem 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wiąŜąca gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 
Odwodnienie 
Renowacja rowów bocznych 
 
Oferta Wykonawcy na Zadanie 1 została wybrana spośród 9 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 07 kwietnia 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 448 301,25 zł. 

 
Oferta Wykonawcy na Zadanie 2 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 07 kwietnia 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 290 876,55 zł 

 
Oferta Wykonawcy na Zadanie 3 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 07 kwietnia 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  344 077,37 zł 

 
Oferta Wykonawcy na Zadanie 4 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 07 kwietnia 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  397 903,65 zł 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


