
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej 60000 euro  na „remont cząstkowy 

dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”          
         
PR. 3431 / 01 / 06 
  
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z  późn. zm.), uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 10 marca 2006 r. zostały 
zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej 
60 000 euro na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą 
bitumiczną na gorąco”. 
W postępowaniu złoŜono trzy oferty na poszczególne zadania: 
 
Zadanie 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin 
Grudziądz i Radzyń Chełmiński, w ilości łącznej do 10.000 m2 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 61, 87-200 
Wąbrzeźno za cenę 302.560,00 zł brutto, 
 
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie 
gmin Świecie n.Osą i Łasin, w ilości łącznej do 11.000 m2 
-Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica, 
za cenę 345.565,00 zł. brutto, 
 
Zadanie nr 3: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie 
gmin Gruta i Rogóźno, w ilości łącznej do 9.000 m2 
- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Spółka z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 
Grudziadz, za cenę 269.833,50 zł brutto, 
 
Zadanie nr 4: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczna na gorąco na terenie 
powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 300 m2, 
- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Spółka z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 
Grudziadz, za cenę 20.130,00 zł brutto, 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 6, 87-200 
Wąbrzeźno za cenę 16.396,80 zł brutto. 
  
W wyniku rozpatrzenia złoŜonych ofert, na wykonawców poszczególnych zadań zostały 
wybrane następujące firmy: 
Zadanie nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 6, 
87-200 Wąbrzeźno, 
Zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 
Brodnica,  
Zadanie nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Spółka z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 
300 Grudziadz,  
Zadanie nr 4 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 6, 
87-200 Wąbrzeźno. 
 
 PowyŜsze oferty zostały wybrane, poniewaŜ spełniały wymogi określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
 
D.C./K.R.  


