
                                                                                            Belsk Duży, dnia 20.10.2011r. 
 
                                                                                                  ZP/341/7/2011 
 
Gmina Belsk Duży  
 
 
 

              OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „ Modernizacja nawierzchni 
asfaltowej na drodze gminnej Lewiczyn (Wola Lewiczyńska) – Władysławów 
(Zaborówek) na długości 210 m.” 
 
Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania – wyboru oferty, 
Gmina Belsk Duży zawarła z Wykonawcą: STRABAG  Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 
05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, umowę na wykonanie zamówienia o nazwie: 
„Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  Lewiczyn (Wola Lewiczyńska) – 
Władysławów (Zaborówek) na długości 210m.”. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

1.             Poszerzenie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
tłuczniem warstwą grubości 20 cm, na warstwie odsączającej z piasku, grubości 15 cm, 
do szerokości 4,80 m wraz z wykonaniem koryta i odwiezieniem gruntu. 

 
2. Wyrównanie (wzmocnienie) podbudowy na całej szerokości tj. 4,80 m tłuczniem i 

klińcem warstwą średniej grubości 10 cm, z nadaniem profilu podłużnego i 
poprzecznego ( 2 % ) po oczyszczeniu podbudowy i usunięciu luznych odłamków 
betonu  

 
  3.  Wykonanie warstwy wiążącej z  mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-grysowej dla 

KR-1,  w ilości 75 kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem podbudowy 
 
 4.   Wykonanie warstwy ścieralnej  nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-

grysowej, grub. 4 cm, dla KR-1  
 
 5.   Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntem rodzimym oraz umocnienie warstwą 

pospółki grubości 5 cm do spadku 7 % wraz z zagęszczeniem, do szerokości 75 cm 
 
6.   Wykonanie rowów obustronnych na całym odcinku 
 
7.   Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40 cm i nawierzchni na 
zjazdach z kruszywa łamanego warstwą grubości 10 cm wraz z wykonaniem koryta. 
  
 
 
         Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 2 ofert złożonych w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Gminy w 



Belsku Dużym; ul. Kozietulskiego 4A, pok. Sekretariatu do dnia 11.10.2011r. , godz. 
10:00   
 
Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert – 
w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów ( 100,00 pkt. za kryterium ceny). 
     Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto 
w wysokości:  99 494,55 złotych oraz udzielił gwarancji jakości na okres 3 lat. 
   
 
                                                                                                              
                                                                                                              
 
                                                                                           Wójt Gminy Belsk Duży 
 
                                                                                         / - /  Władysław Piątkowski 


