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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 138590-2015                  nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

Adres pocztowy:  
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: 
Szydłowiec 

Kod pocztowy: 
26-500 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: 
0486171008 

Faks: 
0486171061 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie – Omięcin – Koryciska na odcinku Omięcin - Koryciska 
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II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                    Dostawy                             Usługi   

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinków n/w dróg powiatowych; 
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących robót: 
1) Zadanie II Przebudowa drogi Zaborowie-Omięcin-Koryciska na odcinku Omięcin-Koryciska na długości 524,0m 
2. Realizacja zadań obejmuje następujące roboty:  

Roboty ziemne 
Wykopy związane z wykonaniem poszerzenia jezdni 
Podbudowa 
Warstwa podsypki piaskowej pod poszerzenia 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm 
Nawierzchnia 
Skropienie międzywarstwowe  asfaltem 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wyrównawczo-wzmacniająca      
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna  
Pobocza gruntowe/umocnione kruszywem 
Odwodnienie 
Remont rowu przydrożnego 

3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne 
do uwzględnienia: 

1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,  
2) uporządkowanie terenu po budowie, 
3) likwidacja placu budowy, 
       oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę  
       budowlaną. 
4. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
a) Projekt budowlano-wykonawczy. 
b) Specyfikacja techniczna, 
c) Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ. 
5. Zamawiający informuje, iż składające się na opis przedmiotu przedmiary robot należy rozumieć i traktować jedynie 

jako dokumenty pomocnicze. 
UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, 
patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować 
takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. 
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. 
jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są 
one obowiązujące dla Wykonawcy). 

6. Wzór umowy 
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy 

(szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 
 

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
45233140-2 
45233220-7 
45111200-0 
45232452-5 
45233120-6 

        45112100-6 

 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
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SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony         

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny            

 
Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki  

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

III.2) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) 1    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
  

Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej  Zaborowie – Omięcin – Koryciska na odcinku Omięcin - Koryciska 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :    13/07/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) L ICZBA OTRZYMANYCH OFERT : 4 
IV.3) L ICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2)  

Nazwa:  
BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o. o. 
Adres pocztowy:  
ul. Świętego Rocha 31 
Miejscowość: 
Wąchock 

Kod pocztowy:  
27-215 

Kraj/województwo: 
świętokrzyskie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   129 095,40 PLN          

  

IV.6) I NFORMACJA O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ 
CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  134 568,48 

Oferta z najniższą ceną5)134 568,48  / Oferta z najwyższą ceną5) 153 722,12 

Waluta:PLN  
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--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  

 


