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PR.272.12.2011 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec – Łaziska 
ul. Metalowa w Szydłowcu i Zad. II Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N 
– gr. woj. w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika)”. 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru ofert, Powiat 
Szydłowiecki zawarł Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski 
i Henryk Karcz Sp. J., ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-618 Radom umowę na wykonanie zamówienia 
o nazwie „Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec – Łaziska ul. Metalowa 
w Szydłowcu” oraz Zakładem Robót Melioracyjnych Wodno – Kanalizacyjnych i Drogowych 
„MELWOD II” Henryk Mosiołek, ul. Kusocińskiego 14, 26-500 Szydłowiec umowę na wykonanie 
zamówienia o nazwie „Zad. II Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N – gr. 
woj. w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika)”. 
 
Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:  
1. przebudowę  drogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec-Łaziska ul. Metalowa długości 190,0 m 
2. przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów N.- gr. woj. m. Gąsawy Rządowe 

(budowa chodnika na długości 340,0m) 
 

Oferta Wykonawcy na Zadanie 1 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 25 lipca 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 135 637,78 zł. 

 
Oferta Wykonawcy na Zadanie 2 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 25 lipca 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 94 805,02 zł 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


