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Lp. Nazwa zadania Zakres zadania Wykonawca Termin realizacji 
Całkowita 

wartość zadania 
(brutto) 

Wartość 
wydatków 

poniesionych                  
w 2020 r. 
(brutto) 

Źródło 
finansowania               

ze wskazaniem 
wysokości 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach 

1 

 
Adaptacja 

pomieszczeń po bloku 
operacyjnym  

na potrzeby gabinetu 
zabiegowego 

 z pomieszczeniem 
przygotowawczym  

i  zabiegowym 

Dostosowanie do wymogów gabinetu 
zabiegowego, wykonanie: ścianki, 
tynki, glazura, elektryka, wentylacje. 

PHU Marcin Stahr       
Świętochłowice 

 
Pracownicy Sekcji 

Technicznej 

w trakcie realizacji 160 000,00 zł 124 724,86 zł 
środki własne 
124 724,86 zł 

2 

 
Dostosowanie 

pomieszczeń byłych 
szatni lekarskich oraz 
części  I przyjęć w celu 
utworzenia miejsc dla 

pacjentów 
zakażonych COVID 

Tynki, gładzie, elektryka, hydraulika, 
glazury, malowanie. 

Pracownicy Sekcji 
Technicznej 

grudzień 2020r. 29 654,55 zł 29 654,55 zł 
środki własne 
29 654,55 zł 

3 Przebudowa Apteki 
Montaż klimatyzatorów, dostosowanie 
do nowych wytycznych Izby 
Aptekarskiej  

P.U.T. Energy 
Service Kamil 
Grzegorczyk                    

Podmąchocice 10                                  
26-008 Górno 

w trakcie realizacji 408 370,61 zł 56 593,37 zł 
środki własne 
56 593,37 zł 
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4 

Instalacja 
grawitacyjna do 
odprowadzania 

dymów i gazów z 
klatki schodowej 

Opinia - uaktualnienie 

TECH-POŻ Zakład 
Doradztwa i Usług 

Technicznych  
Zbigniew Dyk      

 Kielce 

w trakcie realizacji 4 920,00 zł 1 845,00 zł 
środki własne 

1 845,00 zł 

5 

Adaptacja 
pomieszczeń po 

szatni na Poradnię 
Leczenia Niepłodności  

i Poradnię End.Gin. 

Aktualizacja i rozszerzenie - projekty  
SANIPROJEKT        

Iwona Zalińska                    
Kielce 

w trakcie realizacji 76 629,00 zł 49 200,00 zł 
środki własne 
49 200,00 zł 

6 

Montaż klimatyzacji 
do prawidłowego 
funkcjonowania 

Pracowni 
Laboratorium 

Zakup i montaż klimatyzatorów 

P.U.T. Energy 
Service Kamil 
Grzegorczyk                    

Podmąchocice 10                                  
26-008 Górno 

lipiec 2020r. 42 500,00 zł 42 500,00 zł 
środki własne 
42 500,00 zł 

7 

Wykonanie systemu 
kontroli dostępu na 

obiekcie szpitala oraz 
dostosowanie 

szlabanów 

Montaż systemu kontroli 

P.U.T. Energy 
Service Kamil 
Grzegorczyk                    

Podmąchocice 10                                  
26-008 Górno 

grudzień 2020r. 32 000,00 zł 32 000,00 zł 
środki własne 
32 000,00 zł 

8 
Prace remontowe 

pomieszczeń 
szpitalnych 

Drobne remonty bieżące 
Pracownicy Sekcji 

Technicznej 
I-IV kwartał 2020r. 28 299,13 zł 28 299,13 zł 

środki własne 
28 299,13 zł 

9 
Zakup 

kardiotokografów   

 
Zakup kardiotokografów  - 3  sztuki 

  

MEDICOM Sp. z o.o. 
Zabrze 

IV kwartał 71 928,00 zł 71 928,00 zł 

środki własne 
60 000,00 zł 

 
środki Powiatu 

11 928,00 zł 



4 
 

10 
Zakup stołu 

operacyjnego  
Zakup stołu operacyjnego – 1 sztuka 

MEDICOM Sp. z o.o. 
Zabrze 

IV kwartał 2020r. 159 840,00 zł 159 840,00 zł 

środki własne 
140 000,00 zł 

 
środki Powiatu 

19 840,00 zł 

11 
Zakup diatermii 

chirurgicznej 
Zakup diatermii chirurgicznej 

Erbe Polska Sp. z 
o.o. Warszawa 

IV kwartał 2020r. 117 545,63 zł 117 545,63 zł 

 
dotacja UE 

99 913,79 zł 
 

środki Powiatu 
17 631,84 zł 

SUMA 
1 131 686,92 zł 

 

714 130,54 zł 

 

Środki własne  
564 816,91 zł 

Środki Powiatu 
49 399,84 zł 

Dotacje UE 
99 913,79 zł 

 

Szpital Powiatowy w Chmielniku 

12 

Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

budynków Szpitala 
Powiatowego  
w Chmielniku 

Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania 
zaprojektowanie oraz wykonanie robót 
budowlanych - termomodernizacji 
budynków Szpitala Powiatowego  
w Chmielniku w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku” 

PJM INVEST 
sp. z o.o. 

30.11.2021r. 4 390 000,00 zł 321 200,04 zł 

 
dotacja UE 

271 927,96 zł   
 

budżet państwa 
31 991,52 zł 

 
środki Powiatu 

15 995,76zł 
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środki własne 
1 284,80 zł  

13 

Projekt informatyczny 
pn. „Informatyzacja 

Placówek 
Medycznych 

Województwa 
Świętokrzyskiego 
„InPlaMed WŚ” 

 
Część 1  
Adaptacja pomieszczenia na nową 
serwerownię oraz rozbudowa sieci 
teleinformatycznej w Szpitalu  
w Chmielniku w formule „zaprojektuj 
 i wybuduj” 
Część 2 
Dostawa i wdrożenie infrastruktury 
serwerowej i sieciowej oraz 
oprogramowania dla szpitalnego 
systemu informatycznego (SSI) 

Grupa E Sp. z o.o.  
BMM Sp. z o.o. 

Grupa E Sp. z o.o. 

13.03.2020r. 
15.05.2021r. 

1 995 097,01 zł 203 934,00 zł 

 
dotacja UE 

173 343,90 zł 
   

środki Powiatu 
30 590,10 zł   

14 
Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę 
i przebudowę Szpitala Powiatowego  
w Chmielniku 

CANEA Inżynieria 
i Komputery Artur 

Polakowski 
31.03.2021r. 199 260,00 zł 39 352,00 zł 

 
środki Powiatu  

39 352,00 zł  

15 
Zakup sprzętu 
medycznego 

Zakup i dostawa videogastroskopu 
i videokolonoskopu  

Varimed 17.12.2020r. 141 480,00 zł 141 480,00 zł 
środki Powiatu 
141 480,00 zł  
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16 
Ucyfrowienie aparatu 

RTG 
Ucyfrowienie aparatu RTG oraz innych 
urządzeń medycznych 

Consultronix S.A. 28.02.2021 r. 234 005,68 zł 170 285,69 zł 

 
środki Powiatu 
158 520,00 zł  

 
środki własne 
11 765,96 zł  

17 
Zakup i dostawa 
sprzętu medycznego 

 

Zakup i dostawa respiratora oraz 
aparatu do bezinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej 

Simplemed 
Sp. z o.o. 

03.06.2020 r. 103 000,00 zł 103 000,00 zł 

 
dotacja UE 

87 550,00 zł  
 

środki Powiatu 
15 450,00 zł  

18 

 
Zakup i dostawa 
sprzętu medycznego 

 

Zakup i dostawa ergospirometru 
przenośnego 

MES Sp. z o.o. 24.06.2020 r. 74 952,00 zł 74 952,00 zł 

 
dotacja UE 

63 709,20 zł  
 

środki Powiatu 
11 242,80 zł  

19 
Zakup i dostawa 

sprzętu medycznego 
 

Zakup i dostawa przyłóżkowego 
aparatu RTG z detektorem 

Consultronix S.A. 26.06.2020 r. 256 371,19 zł 256 371,19 zł 

dotacja UE 
217 600,00zł  

 
środki Powiatu 

38 400,00zł  
 

środki własne 
371,19 zł  

20 
Zakup i dostawa 

sprzętu medycznego 
 

Zakup i dostawa kardiomonitorów  
8 szt. wraz ze stacjami podglądowymi 
2 zestawy  

Valmed S.A. 21.07.2020 r. 120 610,56 zł 120 610,56 zł 

dotacja UE 
102 518,50 zł 

 
środki Powiatu 

18 091,50 zł  
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środki własne  
0,56 zł  

21 
Zakup i dostawa 

sprzętu medycznego 
 

Zakup i dostawa wózków kolumnowych 
zabiegowych 

Euro-Medical 17.09.2020 r. 21 000,00 zł 21 000,00 zł 

dotacja UE 
17 850,00 zł 

 
środki Powiatu 

3 150,00 zł  

22 

Wykonanie mebli 
wraz z montażem 

w Szpitalu 
Powiatowym 
w Chmielniku 

Wykonanie: 
1) mebli z montażem w salach chorych 

w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 
2) zabudowy do przechowywania leków 

w aptece szpitalnej mebli biurowych 
3)  

MeblMix Chmielnik 
styczeń – sierpień 

2020 r. 
 

17 400,00 zł 17 400,00 zł 
środki własne 
17 400,00 zł 

23 
Zakup i dostawa 

sprzętu medycznego 
Dostawa i montaż sondy  
do laseroterapii w Pracowni Fizjoterapii 

Simplemed 11.02.2020 r. 12 800,00 zł 12 800,00 zł 
środki własne 
 12 800,00 zł  

24 

 
Zakup i dostawa 
urządzenia do 

dezynfekcji 

Zakup i dostawa urządzenie  
do dezynfekcji z archiwizacją 

Greenpol 12.10.2020 r.  14 747,70 zł 14 747,70 zł 
środki własne  
14 747,70 zł   
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SUMA 
7 580 724,14 zł 

 

1 497 133,18 zł 

 

Środki własne 
58 370,21 zł 

Środki Powiatu 

472 272,16 zł 

Dotacje UE 

934 499,56 zł 

Budżet Państwa 

31 991,52 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 

25 

 
Wykonanie 

kompletnego 
projektu budowy, 

przebudowy  
i remontu ogrodzenia 

terenu DPS  
w Łagiewnikach 

 
Wykonanie map sytuacyjno – 
wysokościowych do celów 
projektowych.  Uzyskanie wszystkich 
decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń 
wymaganych przepisami  szczególnymi. 

    Wykonanie kompletnego projektu 
budowlano-wykonawczego  
w następującym zakresie: 

−  Inwentaryzacja 
geodezyjna i wyznaczenie punktów 
granicznych; 

−  projekt budowlany  - 4 egz. 

−  projekt wykonawczy - 4 egz. 

 
PPHU BROS 

Piotr Porosa, 
ul. Grota 

Roweckiego 7, 
Poznań 

 
23.04.2020r.                 

- 30.11.2020r. 

 
27 060,00 zł 

 
27 060,00 zł 

 
środki Powiatu 

27 060,00 zł 
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26 

 
Wykonanie remontu 

starego budynku 
administracyjnego 

  
Zakres zadania obejmował wykonanie 
następujących prac remontowych:  
a)roboty demontażowe i montażowe  
instalacji odgromowej 
b) roboty rozbiórkowe: rozebranie 
pokrycia dachu, obróbek blacharskich            
w tym rynny i rury spustowe 
 c) roboty remontowe: przedłużenie 
więźby dachowej poza obręb budynku, 
pokrycie dachu blachą płaską 
ocynkowaną, układanej na rąbek 
stojący, remont kominów, wykonanie 
obróbek blacharskich w tym rynien  
i rur spustowych z blachy powlekanej, 
ocieplenie budynku styropianem  
10 cm,  wykonanie elewacji budynku, 
wymiana okien i drzwi wejściowych  
w ganku, wykonanie opaski z dwóch 
stron budynku z kostki betonowej 

 
Firma Budowlano-
Handlowa „TED-

BUD” Tadeusz Słaby  
Kielce 

 
26.10.2020r.                   

– 20.12.2020r. 

 
149 086,97 zł 

 
149 086,97 zł 

 
środki Powiatu 
149 086,97 zł 

27 

 
Nadzór inwestorski, 

remontu starego 
budynku 

administracyjnego    
 

 
 Nadzór inwestorski, remontu starego 

budynku administracyjnego    
 

 
Specjalistyczne 

biuro inwestycyjno-
inżynierskie 

Prosta-Projekt, 
Piotrkowice 

 
26.10.2020r. 

 - 20.12.2020r. 

 
1 476,00 zł 

 
1  476,00 zł 

 
środki Powiatu 

1 476,00 zł 

SUMA 

177 622,97 zł 

 

177 622,97 zł 

 

Środki Powiatu 
177 622,97 zł 
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Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 

28 

  
Rozbudowa gabinetu 
pielęgniarskiego wraz 
ze zmianą dachu na 

terenie DPS w 
Zgórsku oraz 

wyposażeniem 

 
Wykonanie mapy do celów 
projektowych, wycena kosztorysów, 
wyposażenia wraz z kosztorysem. 

 
Pracownia 
Projektowa 

Architektoniczno-
Budowlana Marii 

 i Andrzeja 
Głowackich 

 
IV kw. 2020 r. 

 
5 904,00 zł 

 
5 904,00 zł 

 
środki własne      

5 904,00 zł 

29 

 
Naprawa uszkodzonej 

muszli koncertowej 
wraz z siedziskami 

widowni w parku DPS 
w Zgórsku 

 
Zakres prac obejmował: 
wymianę uszkodzonych części pokrycia 
z gontu bitumicznego łącznie z płytą 
OSB i podbitką z desek oraz obróbką 
blacharską. Wymieniono uszkodzone 
deski środkowe na podłodze sceny. 
Wymieniono trzy rzędy środkowej  
trybuny tzn. siedziska, konstrukcję 
stalową, słupki żelbetonowe  oraz 
wszystkie profile stalowe i fragmenty 
kostki brukowej. 

 
HEINICH – 

INVESTMENT Kielce  
ul. Wapiennikowa 

10A 

 
sierpień 2020 r. 

 
46 002,00 zł 

 
46 002,00 zł 

 
zwrot 

odszkodowania              
z firmy 

ubezpieczeniowej 
COMPENSA.               
46 002,00 zł 

30 

  
Naprawa ogrodzenia 

 z siatki 

 
Wymieniono uszkodzone ogrodzenie  
z siatki wysokości 1,5m na słupkach 
stalowych obsadzonych w gruncie  
i obetonowanych – 17mb. 
 

 
HEINICH – 

INVESTMENT  
 Kielce                                    

ul. Wapiennikowa 
10A 

 
 sierpień 2020 r. 

 
8 708,88 zł 

 
8 708,88 zł 

 
Środki własne  

8 708,88 zł 

31 

 
Przebudowa 
pawilonu nr 14  
z przystosowaniem  
dla osób 
niepełnosprawnych 

 
Wykonano projekt przebudowy 
pawilonu nr 14 

Pracownia 
Projektowa 

Architektoniczno 
-Budowlana Marii  

i Andrzeja 
Głowackich 

 
grudzień 2020 r. 

 
130 000,00 zł 

 
56 580,00 zł 

 
środki własne             
56 580,00 zł 
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SUMA 

190 614,88 zł 

 

117 194,88 zł 

 

Środki własne 
71 192,88 zł 

Zwrot 
odszkodowania  

z firmy 
ubezpieczeniowej  

46 002,00 zł 

 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 

32 

 
Prace remontowe na 

zewnątrz budynku 
PMOW w Rembowie 

 

 
Wykonano prace remontowe  
w zakresie:   

− Usunięcie popękanego marmolitu  
na całej podmurówce wokół 
budynku, przygotowanie podłoża 
 i wykonanie nowej okładziny  
z marmolitu na podmurówce 
budynku; 

−   wymiana okładziny stopni schodów 
oraz położenie płytek na schodach 
zewnętrznych przy budynku; 

−  uzupełnienie okładziny cokolika 
płyty balkonów przy budynku PMOW 
 w Rembowie. 

Usługi Remontowo-
Budowlane 

KRISBUD                    
Krzysztof Wójcik 

Niwy 78 A, 
Daleszyce 

 

02.03.2020r 
- 30.04.2020r 

69 999,30 zł  69 999,30 zł 
środki własne              
69 999,30 zł 

33 
Modernizacja 

kotłowni przy PMOW                                    
w Rembowie 

 
Zakup i montaż dwóch piecy gazowych 
o mocy 45 kW i podłączenie do 
instalacji gazowej. 

F.U.H. SYLWIUSZ 
ul. Świętokrzyska 56 

26-021 Daleszyce 
 

04.05.2020r 
- 30.05.2020r 

48 585,00  zł  48 585,00 zł 
środki własne             
48 585,00 zł 
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34 
Remont instalacji 
solarnej w PMOW  

w Rembowie 

Montaż dwóch dodatkowych kotłów  
po 1000 L każdy w celu wykorzystania 
w 100% solarny słoneczne oraz 
naprawa instalacji solarnej.  

F.U.H. SYLWIUSZ 
ul. Świętokrzyska 56 

26-021 Daleszyce 
 

październik 2020 r. 24 300,00 zł  24 300,00 zł 
środki własne        
24 300,00 zł 

35 
Remont instalacji C.O.                        

w PMOW w 
Rembowie 

Wymiana pękniętych grzejników  
i ocieplenie rur c.o. 

F.U.H. SYLWIUSZ 
ul. Świętokrzyska 56 

26-021 Daleszyce 
grudzień 2020 r. 

4 920,00 zł 
 

4 920,00 zł 
 

środki własne           
4 920,00 zł 

 

36 

 
Remont pomieszczeń 

po kotłowni  C.O. 
 i dostosowanie  ich 
na pomieszczenia  

w pralni                              
PMOW w Rembowie 

Wyrównanie ścian i pomalowanie oraz 
położenie płytek i zabezpieczenie 
wszystkich rur w pomieszczeniu 
kotłowni.  

Usługi Remontowo-
Budowlane 

KRISBUD                    
Krzysztof Wójcik 

Niwy 78 A, 
Daleszyce 

14.10.2020 r. 
- 12.12.2020 r. 

54 990,22 zł  54 990,22 zł  
środki własne              
54 990,22 zł 

37 

Remont łazienki na 
grupie wychowawczej 

nr 3 w PMOW               
w Rembowie 

Przygotowanie ścian oraz położenie 
płytek i białej armatury.  

Usługi Remontowo-
Budowlane 

KRISBUD                    
Krzysztof Wójcik 

Niwy 78 A, 
Daleszyce 

grudzień 2020 r. 
7 380,00 zł 

 
7 380,00 zł 

 

środki własne                 
7 380,00 zł 

 

38 

 
Wykonanie 
oświetlenia 

wewnętrznego  
w PMOW 

 w Rembowie 

Naprawa istniejącego oświetlenia  
i wymiana lamp na energooszczędne 

ALEKTRO                    
Wojciech Maruszak 
Mokrsko Dolne 45, 

Sobków 

grudzień 2020 r. 32 053,80 zł  32 053,80 zł  
środki własne                  
32 053,80 zł 
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SUMA 
242 228,32 zł 

 

242 228,32 zł 

 

Środki własne 
242 228,32 zł 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

39 

 
Rozbudowa 

wewnętrznej sieci 
internetowej                 
w budynku 

dydaktyczno-
biurowym  PZS w 
Chmielniku przy                     

ul. Furmańskiej 1A 

 
Wykonanie przyłączenia do 
wewnętrznej sieci komputerowej, 
montaż  sieci i konfiguracja sprzętu 
sieci komputerowej. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku 

 

sierpień 2020r. 4 782,50 zł 4 782,50 zł 
budżet CKZ  
4 782,50 zł 

40 

 
Remont instalacji  
wodnej i cieplnej  
w budynku PZS 

w Chmielniku przy 
ul. Furmańskiej 1A 

 
Wykonanie przyłącza wodociągowego                          
i  instalacji cieplnej przyłączeniowej  
do pieca C.O. w kotłowni 

 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku 

listopad 2020r. 4 759,80 zł 4 759,80 zł 

 
budżet CKZ  
4 759,80 zł 

41 

 
Remont sprężarki 

powietrza Gudepol 
dla PZS w Chmielniku 
przy ul. Furmańskiej 

1A 

 
Remont modułu śrubowego sprężarki 
powietrza Gudepol 

 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku 

listopad 2020r. 4 305,00 zł 4 305,00 zł 
 

budżet CKZ 
4 305,00 zł 

42 

Remont korytarza 
dolnego  i klatki 

schodowej  
w budynku PZS  
w Chmielniku 

 
Położenie płytek schodowych, 
malowanie ścian i wykonanie sufitu 
podwieszonego, położenie tynku 
mozaikowego  

 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku  

sierpień–wrzesień            
2020r. 

33 736,42 zł 33 736,42 zł 

 
środki własne 
33 736,42 zł 
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43 

 
Remont  gabinetu V-
ce Dyrektora i pokój 

wychowawców 

 
Prace remontowo budowlane  

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku  
 
Firma Usługowa  
„Sady” w 
Chmielniku 

wrzesień -grudzień 
2020r. 

11 208,46 zł 11 208,46 zł 
 

środki własne 
11 208,46 zł 

44 

 
Ułożenie  płytek 

gresowych na klatce 
schodowej 

 
Ułożenie płytek gresowych 

 
Firma Remontowo-
Usługowa  
Wojmax   Gnojno 39 

grudzień 2020r. 4 600,00 zł 4 600,00 zł 
 

środki własne 
4 600,00 zł 

45 

 
Demontaż starej 

instalacji elektrycznej 
 i wykonanie nowej  

w budynku przy  
ul. Furmańskiej 1 A 

 
Wykonanie  nowej instalacji 
elektrycznej  

 
Usługi Elektryczne  
Jerzy Rysiak 
Chmielnik  
 

grudzień 2020r. 4 800,00 zł 4 800,00 zł 
 

środki własne 
4 800,00 zł 

46 

 
Remont pokoju 

nauczycielskiego 

 
Malowanie ścian,  wykonanie sufitu 
podwieszonego 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
przy  PZS   
w Chmielniku  

grudzień 2020r. 7 634,69 zł 
 

7 634,69 zł 
 

 
środki własne  

7 634,69 zł 

47 

 
Remont dwóch 

pracowni  
samochodowych 

 
Wykonanie instalacji  wodociągowej                        
i kanalizacyjnej, montaż bramy 
garażowej segmentowej z automatem, 
montaż  drzwi i okien, wykonanie 
wylewki betonowej. 
 

Firma Usługowa 
„Sady” Tomasz Sady 
Chmielnik 

 
PPHU Domo 
Chmielnik 
 
BRAM – BUD 
PMP Prefabrykaty 
Hajdaszek 21  Kije 

grudzień 2020r. 40 389,56 PLN 40 389,56 zł 
 

środki własne 
40 389,56 zł 
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SUMA 
116 216,43 zł 

 

116 216,43 zł 

 

Środki własne 
116 216,43 zł 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

48 

Modernizacja 
stołówki wraz 

zapleczem 
technicznym 

Całkowita modernizacja kuchni wraz  
z nowym wyposażeniem. Wymiana 
stolarki drzwiowej, wymiana instalacji 
sanitarnej i wentylacji mechanicznej, 
wymiana instalacji elektrycznej, 
wymiana posadzek i glazury, roboty 
tynkarskie i malarskie, docieplenie 
stropodachu, wymiana grzejników, 
wymiana kanalizacji, wyposażenie 
pomieszczeń technologii kuchni.  

Usługi Instalacyjno-
Budowlane 
KOMPENS 

Łazy 31, Kielce 

08.10.2020r. 1 128 835,72 zł 1 105 957,72 zł 
środki Powiatu           
1 105 957,72 zł 

49 
Remont pomieszczeń  

w internacie 

Wymiana stolarki drzwiowej, gładzie 
 i malowanie ścian, remont podłóg, 
remont instalacji elektrycznej, 
dostosowanie dodatkowej łazienki dla 
wychowanków internatu, wydzielenie 
łazienki dla MGOPS. 

 
Firma Remontowo-
Budowlana SGBUD 
Seweryn Grabka 
Piekoszowska 283/c 

Kielce 
 
ALEKTRO Wojciech 

Maruszak 
Mokrsko Dolne 45 

Sobków 

 
 

 
10.11.2020r. 

 
 
 
 

158 934,58 zł 158 934,58 zł 
środki Powiatu           
158 934,58 zł 

SUMA 
1 287 770,30 zł 

 

1 264 892,30 zł 

 

Środki Powiatu 
1 264 892,30 zł 
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Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

50 
Remont instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 
Wymiana odcinka instalacji wodnej   
w związku z powstałą awarią. 

PHU AGMAR          
Sławomir Sochacki, 

Podgórze 29A,     
Bodzentyn 

04.05.2020 r. 1 000,00 zł 1 000,00 zł 
środki własne 

1 000,00 zł 

51 
Rozbiórka budynku 

gospodarczego 

Rozbiórka budynku gospodarczego 
pokrytego wyrobem zawierającym 
azbest. 

Firma Usługowa 
DOMTECH           

Ireneusz Kołomański  
Masłów, Ciekoty 

44B 

24.06.2020 r. 20 000,00 zł 20 000,00 zł 
środki własne                
20 000,00 zł 

52 

Dostawa i montaż 
wykładzin wraz 

 z przygotowaniem 
podłoża na obiekcie 

Wymiana posadzki z wykładziny PCV  
na Tarkett wraz z  przygotowaniem 
podłoża na strzelnicy sportowej 
zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 
SANEPIDU. 

F.H.U. PRESTO          
Tomasz Legierski 
Pomorzany 65A                   

Końskie 

30.07.2020 r. 13 360,88 zł 13 360,88 zł 
środki własne                 
13 360,88 zł 

53 
Remont instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 
Wymiana odcinka instalacji wodnej  
w związku z powstałą awarią. 

PHU AGMAR    
Sławomir Sochacki 

Podgórze 29A    
Bodzentyn 

15.10.2020 r. 490,00 zł 490,00 zł 
środki własne      

490,00 zł 

SUMA 
34 850,88 zł 

 

34 850,88 zł 

 

Środki własne 
34 850,88 zł 

 

 
 
 
 
 
 



17 
 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie 

54 

Termomodernizacja 
budynku Powiatowej 

Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej  

w Bodzentynie wraz  
z remontem podjazdu 

dla 
niepełnosprawnych 

i schodów 
zewnętrznych 

Ocieplenie ścian wraz z położeniem 
struktury, remont schodów przed 
poradnią wraz z remontem podjazdu 
dla niepełnosprawnych oraz wymiana 
drzwi wejściowych. 

Firma Remontowa 
Stenbud 

Wiązownica Duża 
235 

28-200 Staszów 

03.07.2020 r. 
- 01.09.2020r. 

127 428,00 zł 127 428,00 zł 
środki Powiatu  
127 428,00 zł 

SUMA 
127 428,00 zł 

 

127 428,00 zł 

 

Środki Powiatu 
127 428,00 zł 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku 

55 
Remont gabinetów w 

budynku  poradni  

 
Malowanie ścian i sufitów, 
gruntowanie, szpachlowanie 
 
 

Stanisław Ciba 
luty - marzec  

2020 r. 
8 818,56 zł 8 818,56 zł 

środki własne 
8 818,56 zł 

56 

 
Demontaż i montaż 

grzejników 

 
Wymiana grzejników 

Firma Handlowo – 
Usługowa  

Ryszard Nowak 
Chmielnik 

 
wrzesień 2020 r. 

1 845,00 zł 1 845,00 zł 
środki własne 

1 845,00 zł 

SUMA 
10 663,56 zł 

 

10 663,56 zł 

 

Środki własne 
10 663,56 zł 
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Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 

57 

Modernizacja 
pomieszczeń 
higieniczno-

sanitarnych oraz 
przyległych pokoi w 

budynku PSSM   
w Chęcinach 

Modernizacja pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz przyległych pokoi  
w budynku PSSM  w Chęcinach 

Firma Remontowo –
Budowlana SGBUD 

Seweryn Grabka 
Kielce 

Piekoszowska 283/C 

 
 

05.06.2020 r. 

 
 

204 225,00 zł 

 
 

198 690,00 zł 

 
 

środki Powiatu 
198 690,00 zł 

58 

Malowanie klatki 
schodowej 

ewakuacyjnej i pokoi 
na I piętrze budynku 
PSSM w Chęcinach 

Malowanie klatki schodowej 
ewakuacyjnej i pokoi na I piętrze 
budynku PSSM w Chęcinach 

Usługi Remontowo-
Budowlane 

Marcin Jagiełło 
Ul. Naruszewicza 57 

Kielce 

 
 
 

18.12.2020 r. 

 
 
 

12 000,00 zł 

 
 
 

12 000,00 zł 

 
środki własne 
12 000,00 zł 

59 

Wymiana opraw 
oświetleniowych na  

I piętrze PSSM  
w Chęcinach 

Wymiana opraw oświetleniowych  
na I piętrze PSSM w Chęcinach 

ALERTO 
Wojciech Maruszak 
Mokrsko Dolne 45 

Sobków 

 
 

18.12.2020 r. 

 
 

6 467,00 zł 

 
 

6 467,00 zł 
środki własne 

6 467,00 zł 

60 
Wymiana ogrodzenia 
przy budynku PSSM  

w Chęcinach 

Wymiana ogrodzenia przy budynku 
PSSM w Chęcinach 

ANESS Angelika 
Wójtowicz 
Kielce, ul. 

Nowowiejska 
24/112 

 

 
 

16.12.2020 r. 

 
 

16 538,59 zł 

 
 

16 538,59 zł środki własne 
16 538,59 zł 

SUMA 

239 230,59 zł 

 

233 695,59 zł 

 

Środki własne  
35 005,59 zł 

Środki Powiatu 
198 690,00 zł 
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Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 

61 

 
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0325T  
w m. Bieliny i drogi 

powiatowej nr 0326T  
w m. Bieliny dł. 422 

mb 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na przebudowie drogi 
Bieliny Poduchowne - Zofiówka - 
Makoszyn od km 0+000 do km 0+153  
w msc. Bieliny i drogi powiatowej 
Bieliny Poduchowne - Górki 
Napękowskie - Napęków na odcinku  
od km 0+000 do km 0+269 w msc. 
Bieliny W ramach zadania wykonano 
m. in.: frezowanie nawierzchni; roboty 
rozbiórkowe,  wykonanie chodnika 
szer. 2,0 m (strona lewa) z kostki 
betonowej gr. 8cm obramowany od 
strony jezdni krawężnikiem 
betonowym 15x30cm, a od strony 
rowu obrzeżem 6x20cm oraz zjazdów 
na posesje,  poszerzenie jezdni strona 
prawa,  wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
śr. gr. 4 cm, wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie przejść dla pieszych  
z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem 
obecności pieszego i zasilaniem 
solarnym,  wykonanie oznakowania 
poziomego cienkowarstwowego, 
regulację wysokościową zaworów 
wodociągowych, studni 
teletechnicznych i kanalizacyjnych,  
wymianę hydrantów  i słupów 

 
Zakład Robót 
Drogowych                                                   

DUKT Sp. z o.o.                                                  
ul. Zakładowa 17 
26-025 Nowiny 

 
 
 
 
 
 

 
16.12.2019r. 

- 20.11.2020r. 

 
1 336 662,70 zł 

 
1 336 662,70 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
772 141,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Bieliny                     

401 556,90 zł 

Środki powiatu          

162 964,80 zł. 
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elektrycznych NN, budowę kanalizacji 
deszczowej na odcinku ok. 200 m  

62 

 
Remont drogi 

powiatowej    nr 
0588T w msc. Psary-

Podłazy gm. 
Bodzentyn        

dł. 1310 mb 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi Podlesie 
– Psary – Podłazy – Hucisko - Wzdół 
Plebański - Wzdół Rządowy – Zagórze - 
Czerwona Górka - Łączna na odcinku 
od Zakres robót obejmował m. in.:  
roboty rozbiórkowe i ziemne, rozbiórkę 
i ponowne ułożenie krawężnika i kostki 
betonowej na zjazdach, wycinkę 
samosiejek, remont przepustów pod 
drogą, rozbiórkę przepustu pod drogą 
Ø60 wraz z murkami czołowymi 
betonowymi,  wykonanie murków 
czołowych na mokro dla przepustów 
Ø80, montaż murków czołowych 
prefabrykowanych dla rur Ø60 ze 
skrzydełkami skośnymi,  odbudowę 
konstrukcji nad przepustami pod 
drogą: warstwa odsączająca gr. 20 cm, 
warstwa kruszywa gr. 20 cm, 
wykonanie podbudowy z mieszanki 
mineralno-cementowo-emulsyjnej 
metodą recyklingu na miejscu gr. 18 
cm, wykonanie w-wy wiążącej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm,  wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie przepustów na zjazdach  
z rur Ø40 na ławie z kruszywa gr. 15 cm 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-
INWESTYCJE Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
629 702,00 zł 

 
629 702,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
503 761,00 zł 

 
dotacja Gminy  

Bodzentyn                       
62 970,00 zł 

 
środki Powiatu                       

62 971,00 zł  
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wraz z montażem murków czołowych, 
odmulenie przepustów zjazdowych 
 z rur Ø40, odmulenie istniejącego 
rowu drogowego, umocnienie skarp 
płytami ażurowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10 cm, 
mechaniczną ścinkę poboczy 
obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,75 m, 
umocnienie poboczy i zjazdów 
materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm, 
ustawienie barier sprężystych. 

63 

 
Remont drogi 

powiatowej nr 0582T  
w msc. Leśna  

i Siekierno na terenie 
gminy Bodzentyn           

dł. 3220 mb 

 
Remont drogi powiatowej Wąchock-
Siekierno-Leśna w miejscowościach 
Leśna i Siekierno na odcinku od km: 
11+964 do km: 12+294 oraz od km: 
13+085 do km: 15+975 
Zakres robót obejmował m. in.: 
wycinkę odrostów i redukcję korony 
drzew, remont przepustów pod drogą 
polegający na rozbiórce istniejących rur 
betonowych Ø60 wraz ze ściankami 
czołowymi i ułożenie nowych rur HDPE 
Ø60 wraz ze ściankami czołowymi, 
remont przepustu drogowego 
polegający na rozbiórce istniejącego 
przepustu rurowego wraz ze ściankami 
czołowymi i ułożenie nowych 
prefabrykowanych przepustów 
drogowych rurowych z rur o śr. 
2x100cm na ławie z betonu, frezowanie 
nawierzchni bitumicznej gr. do 4cm, 
ułożenie siatki przeciwspękaniowej, 

 
DROGOMEX 

Sp. z o.o.                                                                                                
ul. Stefana Bryły 4                                                                                              
05-800 Pruszków 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
1 295 690,61 zł 

 
1 295 690,61 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 008 453,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Bodzentyn          
126 056,00 zł 

 
środki Powiatu          
161 181,61 zł 
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wykonanie podbudowy z mieszanki 
MCE metodą recyklingu gr. 18 cm z 
doziarnieniem kruszywem gr. 10cm, 
wykonanie w-wy wiążącej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie przepustów na zjazdach 
z rur Ø40 na ławie wraz z montażem 
murków czołowych, wymianę 
krawężników betonowych, przełożenie 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm,  rozbiórkę  
i ponowne ułożenie obrzeży 
betonowych i ścieków 
pochodnikowych, ścinkę poboczy, 
umocnienie poboczy i zjazdów 
materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm, 
oczyszczenie rowów  
z wyprofilowaniem dna i skarp  
z namułu, odmulenie przepustów pod 
drogą boczną, wykonanie 
zabezpieczenia skarp płytami 
ażurowymi, ustawienie barier 
sprężystych, oznakowanie poziome 
Przejście dla pieszych,  
 oznakowanie pionowe – znaki 
informacyjne D-6 z aktywnym znakiem 
D-6 z czujnikiem obecności pieszego  
i zasilaniem solarnym  

64  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0582T 
polegająca na 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na rozbudowie drogi 
Wąchock-Siekierno-Leśna na odc.  

 
Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych 

DROGMAS 

 
30.12.2019r.  

- 31.11.2020r.  

 
3 298 219,94 zł 

 
3 298 219,94 zł  

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2 080 400,00 zł 
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budowie chodnika  
na terenie gminy 

Bodzentyn w msc. 
Siekierno – 
Podmieście 

od km 12+294 do km 13+085  
W ramach zadania wykonano m. in.: - 
budowę chodnika prawostronnego  
o szer. 2,0 m, poszerzenie istniejącej 
jezdni; zastosowano szer. jezdni 5,5 m; 
przebudowę zjazdów na posesje; pod 
zjazdami na posesje i pola przepusty  
z rur żelbetowych fi 50cm  
z prefabrykowanymi ściankami 
czołowymi; kanalizacja deszczowa na 
początkowym fragmencie chodnika,  
pobocza z kruszywa, uzupełnienie 
oznakowania pionowego znakami B-33.  

Małgorzata 
Sławińska 

ul. Szydłowiecka 14 
26-110 Skarżysko-

Kamienna 

 
dotacja Gminy 

Bodzentyn                         
260 050,00 zł 

 
środki Powiatu       
957 769,94 zł 

 

65  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0024T Chmielnik-

Stopnica na terenie 

gminy Chmielnik. 
dł. 778 mb 

 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
Chmielnik-Ciecierze-Szyszczyce-
Suskrajowice-Kostera-Służów-Posada-
Bugaj-Kołaczkowice -Skrobaczów-
Stopnica na odcinku od km: 5+822  
do km: 6+660,  
Zakres robót obejmował m. in.:  
wykonanie w-wy podbudowy  
z mieszanki kruszywa niezwiązanego  
gr. 15 cm, wykonanie w-wy wiążącej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm,  
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, ścinkę poboczy, 
umocnienie poboczy materiałem 
kamiennym dwuwarstwowo:  w-wa 
dolna gr. 15 cm, w-wa górna gr. 8 cm,  
oczyszczenie rowu drogowego 
z namułu  

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-
INWESTYCJE Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
285 904,96 zł 

 
285 904,96 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
228 723,00 zł  

 
Dotacja Gminy 

Chmielnik            
28 591,00 zł 

 
środki Powiatu            

28 590,96 zł 
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66  
Remont skrzyżowania 

dróg powiatowych  
ul. Kieleckiej,  

ul. Pierzchnickiej  
i ul. Mruczej  

w Chmielniku 

 
Przedmiotem zamówienia był remont 
skrzyżowania dróg powiatowych 
 ul. Kieleckiej, ul. Pierzchnickiej 
 i ul. Mruczej w Chmielniku w zakres  
w którego wchodziło m.in:  
wymiana istniejącej nawierzchni na 
skrzyżowaniu oraz na jego wlotach 
poprzez wykonanie:  frezowania 
istniejącej nawierzchni; położenie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego;  
w-wy wiążącej z betonu asfaltowego; 
w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
regulacja wysokościowa wpustów 
kanalizacji deszczowej; remont 
istniejących chodników;  odtworzenie 
oznakowania poziomego i pionowego 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o.                                                                           
DYLMEX-

INWESTYCJE Sp.k.                                                                         
ul. Rakowska 33             
28-200 Staszów 

 

 
20.12.2019r. 

- 20.11.2020r. 
 
 

 
413 148,12 zł 

 
413 148,12 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
330 518,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Chmielnik                    
41 315,00 zł 

 
środki Powiatu         

41 315,12 zł 
 

67  
Rozbudowa dróg 

powiatowych  
ul. Kieleckiej 

i ul. Białe Zagłębie do 
drogi wojewódzkiej  

nr 762 do 
skrzyżowania 

z ul. Szkolną  na 
terenie gminy 

Chęciny 

 
Przedmiotem zamówienia była 
realizacja zadania pn. Rozbudowa dróg 
powiatowych - ul. Kieleckiej 
 i ul. Białe Zagłębie od drogi 
wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania  
z ul. Szkolną, w formule zaprojektuj 
 i wybuduj  
 Zakres zadania: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie PFU wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej  oraz 
wszelkich innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii 

 
TRASBUD 

BUDOWNICTWO                                                                         
T. Michalski R. 
Majchrzyk Sp.j.                                                                        

ul. Żeromskiego 84                                                                        
26-067 Strawczyn 

 

 
19.12.2019r. 

- 31.07.2022r. 

 
6 501 375,00 zł 

 
250 000,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
125 000,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Chęciny                        
62 500,00 zł 

 
środki Powiatu         

62 500,00 zł  
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niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego 

2) wykonanie robót budowlanych wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego nad opracowaną 
dokumentacją projektową, oraz 
wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na użytkowanie  

68  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0377T 
Lipowica-Przymiarki-

Starochęciny  
na terenie gminy 

Chęciny                       
dł. 2150 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej na odcinku od km 7+860 
do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – 
Starochęciny, w formule zaprojektuj  
i wybuduj 
Zakres  zamówienia:  
1) opracowanie dokumentacji 
projektowej na podstawie PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień  
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego; 
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą oraz zapewnienie 
nadzoru autorskiego oraz wykonanie 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót Budowlanych                                                               
,PROF-BUD S.C.                                                            
ul. Górnicza 41 
 25-651 Kielce 

 

 
19.12.2019r. 

- 31.07.2022r. 

 
6 944 211,00 zł 

 
176 997,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
90 000,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Chęciny                       
45 000,00 zł 

 
środki Powiatu                

41 997,00 zł 
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dokumentacji powykonawczej wraz  
z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

69  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0382T 
Siedlce-Łukowa na 

terenie gminy 
Chęciny 

dł. 2570 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej DP 0382 T na odcinku  
od km 5+330 do km 7+900  
w miejscowościach Siedlce - Łukowa 
gm. Chęciny w formule zaprojektuj  
i wybuduj. 
Zakres zamówienia:  
1) opracowanie dokumentacji 
projektowej na podstawie PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz wszelkich innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii 
niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą; zapewnienie nadzoru 
autorskiego, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej wraz z uzyskaniem,  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

TRAKT S.A.                                                                                
Górki Szczukowskie 

1                                                                                   
26-065 Piekoszów 

 
19.12.2019r. 
-31.07.2022r. 

 
7 488 790,00 zł 

 
90 000,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
45 000,00 zł 

 
Datacja Gminy 

Chęciny                          
45 000,00 zł 

 
 

70  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0368T 
polegająca na 

budowie chodnika w 

 
Przedmiotem zamówienia była 
przebudowa drogi Bilcza-Ciołków-Kuby 
Młyny-Podmarzysz polegająca na 
poszerzeniu jezdni i budowie chodnika 

 
PHU ŁUKMAR 

Łukasz Miśkiewicz                                                                                                      
Czaplów 14 

26-004 Bieliny 

 
22.11.2019r. 

- 05.12.2020r. 

 
539 978,58 zł 

 
539 978,58 zł 

 
269 989,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
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msc. Marzysz na 
terenie gminy 

Daleszyce 
dł.1130 mb  

w msc. Marzysz  
W ramach zadania wykonano m. in.:  
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
wykonanie poszerzenia jezdni w tym: 
wykonanie koryta, w-wy z gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm,  
wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego gr. 25 cm, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 
cm, wykonanie w-wy ścieralnej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm, budowę 
chodnika jednostronnego szer. 2,00 m 
na całej długości z kostki betonowej gr. 
8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej; wykonanie obramowania 
chodnika z krawężników betonowych 
15x30 i obrzeża betonowego 8x30 na 
ławie betonowej; wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego  
gr. 20 cm na chodniku i zjazdach;  
wykonanie podbudowy z gruntu gr. 15 
cm na zjazdach, wykonanie umocnienia 
nawierzchni poboczy i zjazdów  
z kruszywa; wykonanie odwodnienia  
w tym: kanału z rur PVC śr. 160 mm, 
studzienek kanalizacyjnych 
betonowych śr. 500 mm; i) umocnienie 
skarp i dna kanałów płytami 
prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10 
cm z wypełnieniem humusem;  
j ) regulację pionową włazów 
kanałowych na studniach kanalizacji 
sanitarnej, , zaworów wodociągowych  

datacja Gminy 
Daleszyce          

134 995,00 zł 
 

środki Powiatu         
134 994,58 zł 
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i gazowych; k) przestawienie wiaty 
przystankowej. 

71  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0357T 
w msc. Szczecno  
na terenie gminy 

Daleszyce dł. 720 mb 

 
Przedmiotem zamówienia była 
przebudowa drogi Szczecno-Murawin 
dr. pow. Nr 15542 w miejscowości 
Szczecno na odcinku od km: 0+189  
do km: 0+909 dł. 720 m 
W ramach zadania wykonano m. in.:  
roboty przygotowawcze;  
wykonanie poszerzenia jezdni;  
wykonanie podbudowy z kruszywa 
kamiennego;  wykonanie w-wy 
nawierzchni z betonu asfaltowego: -  
w-wa wyrównawcza, w-wa wiążąca gr. 
4 cm, w-wa ścieralna gr. 4 cm; budowa 
chodnika jednostronnego szerokości 
2,00 m na całej długości z kostki 
betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej; utwardzenie 
pobocza i zjazdów kruszywem 
niezwiązanym; umocnienie skarp i dna 
rowu płytami ażurowymi; przebudowę 
istniejących zjazdów z rur o śr. 40 cm; 
przebudowa przepustów drogowych  
o śr. 60 cm; wykonanie ścieku 
ulicznego z kostki brukowej gr. 8 cm  
na ławie betonowej, wykonanie 
studzienek ściekowych z rur śr. 50 cm, 
wpustu ulicznego wraz  
z przykanalikiem z rury PVC 

 
PHU KOWEX 
Piotr Cieśla                                                                         
Łomno 1G                                                                        

27-225 Pawłów 

 
22.12.2019r. 

- 05.12.2020r. 

 
766 930,37 zł 

 
766 930,37 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
375 162,00 zł 

 
 

Dotacja Gminy 
Daleszyce          

187 582,00 zł 
 

środki Powiatu         
204 186,37 zł 
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72  
Przebudowa dróg 

powiatowych  
w msc. Suków 

na terenie                         
gm. Daleszyce                     
dł. 6833 mb 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Przebudowa dróg 
powiatowych nr 0372 i 0365 T w msc. 
Suków - w formule zaprojektuj 
 i wybuduj. 
Zakres zamówienia: 
1) opracowanie dokumentacji 
projektowej na podstawie załączonego  

 wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii 
niezbędnych dla zrealizowania zadania  
2) wykonanie robót budowlanych wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą wraz nadzorem 
autorskim oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej. 

 
Firma Usługowo-
Handlowa LECH 

Leszek Pióro                                                                        
Górno-Parcele 15 

26-008 Górno 

 
20.12.2019r. 

- 31.10.2021r. 

 
6 760 000,00 zł 

 
3 407 892,74 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 707 761,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Daleszyce                         
846 250,74 zł 

 
 

środki Powiatu                       
853 881,00 zł 

 

73  
Remont drogi 
powiatowej 

na odc. Suków-
Borków na terenie 
gminy Daleszyce 

dł. 4100 mb 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0355T Suków-Borków-
Wojciechów-Szczecno-Pierzchnica-
Suchowola-Chmielnik na odcinku 
Suków-Borków od km: 0+000 do km: 
0+150 oraz od km: 2+400 do km: 6+350 
Zakres robót obejmował m. in.:  
1/ na odcinku od km: 0+000 do km: 
0+150: roboty rozbiórkowe w tym: 
rozbiórka chodnika, krawężników  
i obrzeży betonowych; remont 
nawierzchni chodnika w tym: ułożenie 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-

INWESTYCJE 
Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
20.12.2019r. 
-30.09.2020r. 

 
1 963 220,22 zł 

 
1 963 220,22 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 552 954,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Daleszyce           
194 120,00 zł 

 
środki Powiatu           
216 146,22 zł 
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piaskowej, ułożenie nawierzchni na 
zjazdach z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask., 
ustawienie krawężników i obrzeży 
betonowych; wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie 
przepustów na zjazdach z rur HDPE Ø40 
na ławie z kruszywa gr. 15 cm wraz  
z montażem murków czołowych 
prefabrykowanych, oczyszczenie rowów 
z namułu z wyprofilowaniem dna 
 i skarp śr. gr. 30 cm; odmulenie 
przepustów zjazdowych; montaż 
poręczy modułowych.  
2/ na odcinku od km: 2+400 do km: 
6+350: karczowanie zagajników;  
wykonanie w-wy wyrównawczej  
 betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, ułożenie siatki 
przeciwspękaniowej,  ścinanie poboczy 
gr. 10 cm, utwardzenie poboczy oraz 
zjazdów klińcem gr. 12 cm, oczyszczenie 
rowów z namułu z wyprofilowaniem 
dna i skarp śr. gr. 30 cm, wykonanie 
oznakowania poziomego. 

74  
Remont drogi 
powiatowej 

Daleszyce-Borków  na 

 
Przedmiotem zamówienia było 
wykonanie remontu drogi powiatowej  
nr 0332T na odcinku Daleszyce-Borków 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o.                                                                           
DYLMEX-

 
20.12.2019r.  

- 30.09.2020r. 

 
835 447,24 zł 

 
835 447,24 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
668 357,00 zł 
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terenie gm. Daleszyce             
dł. 1815 mb 

 

od km: 7+570 do km: 7+690 i od km: 
8+110 do km:8+680 oraz od km: 
10+178 do km: 11+303  
Zakres robót obejmował m.in:  
ułożenie siatki przeciwspękaniowej,  
wyrównanie istniejącej podbudowy 
betonem asfaltowym, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 
cm, wykonanie w-wy ścieralnej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
wykonanie przepustów Ø40 na 
zjazdach z rur betonowych na ławie  
z kruszywa gr. 15 cm, ścinkę poboczy 
obustronnie śr. gr. 15 cm, odmulenie 
istniejącego rowu drogowego o śr. gł. 
30 cm, umocnienie poboczy cm 
 i zjazdów w granicach pasa drogowego 
materiałem kamiennym śr. gr. 12 cm,  
wykonanie oznakowania poziomego. 

INWESTYCJE Sp.k                                                                           
ul. Rakowska 33 28-

200 Staszów 
 

 
dotacja Gminy 

Daleszyce              
83 545,00 zł 

 
środki Powiatu            

83 545,24 zł 
 

75  
Remont drogi 

powiatowej nr 0349T 
Pierzchnica – Ujny – 

Holendry – Smyków – 
Korzenno  - Drogowle 
– Raków – Rakówka 

 

 
Przedmiotem zamówienia był remont 
od km 20+462 do km 21+525 
Zakres robót obejmował:  wycinkę  
i karczowanie krzaków, wykonanie  
w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 
cm, wykonanie przepustów pod 
drogami bocznymi z rur HDPE Ø40 na 
ławie z kruszywa łamanego gr. 15 cm; 
montaż ścianek czołowych dla 
przepustów Ø40; ścinkę poboczy 
obustronnie śr. gr. 10 cm; umocnienie 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o.                                                                           
DYLMEX-

INWESTYCJE Sp.k                                                                           
ul. Rakowska 33          
28-200 Staszów 

 

 
29.11.2019r.             

- 30.06.2020r. 

 
277 501,22 zł 

 
277 501,22 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
222 000,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Raków                             
27 751,00 zł 

 
 

środki Powiatu            
27 750,22 zł 
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poboczy i zjazdów w granicach pasa 
drogowego materiałem kam. gr. 8 cm, 
odmulenie istniejącego rowu 
drogowego o śr. gł. 30 cm. 

76 Remont drogi  
powiatowej   

w miejscowości  
Skorzeszyce              
gm. Górno 

dł. 1080 mb 

 
Przedmiotem zamówienia było 
wykonanie remontu drogi powiatowej  
nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce 
odc. od km: 2+313 do km: 3+393  
w zakres w którego wchodziło m.in:  
frezowanie nawierzchni;                     
wyrównanie istniejącej podbudowy 
betonem asfaltowym; wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 
cm utwardzenie poboczy materiałem 
kamiennym gr. 8 cm; regulacja 
wysokościowa wpustów kanalizacji 
deszczowej i studzienek kanalizacji 
sanitarnej;  renowacja rowu. 

Przedsiębiorstwo 
Robót 

Inżynieryjnych FART 
Sp. z o.o.                                                        

ul. Ściegiennego 
268a, 25-116 Kielce 

 

 
20.12.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
329 284,53 zł 

 
329 284,53 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
263 427,00 zł 

 
 

dotacja Gminy 
Górno                             

32 929,00 zł 
 

Powiat:             
32 928,53 zł 

 

77  
Remont dróg 

powiatowych 0362T, 
0365T, 0376T  

 na terenie gminy 
Morawica                           

dł. 8553 mb 
 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie dróg 
powiatowych:  
- nr 0362T Radomice-Brudzów na 
odcinku od km: 0+000 do km: 5+556,  
- nr 0365T Suków-Młyny-Marzysz-
Zagórze-Komórki-Wojciechów na 
odcinku od km: 8+202 do km: 10+170,  
- nr 0376T Brzeziny-Bilcza (Podgórze) 
na odcinku od km: 0+500 do km: 
1+529.  
Zakres robót obejmuje m. in.:   
1) na drodze nr 0362T: rozebranie  

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
FART Sp. z o.o.                                                                 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielc 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
1 733 755,67 zł 

 
1 733 755,67 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 387 004,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Morawica          
173 375,00 zł 

 
środki Powiatu           
173 376,67 zł 
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i ponowne ułożenie:  krawężnika  
i obrzeża betonowego, nawierzchni 
chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, 
cieku z kostki betonowej przy 
krawężniku; wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego,  

 wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, ścinkę poboczy 
obustronnie, utwardzenie poboczy 
materiałem kamiennym gr. 10 cm, 
oczyszczenie istniejącego rowu 
 z namułu z wyprofilowaniem dna  
i skarp śr. gł. 30 cm, regulację pionową 
studzienki kanalizacyjnej sanitarnej.  
2) na drodze 0365T: rozebranie  
i ponowne ułożenie krawężnika i kostki 
betonowej gr. 8 cm na zjazdach, 
wykonanie w-wy wyrównawczej                      
z betonu asfaltowe, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 
10 cm, utwardzenie poboczy 
materiałem kamiennym gr. 10 cm, 
oczyszczenie istniejącego rowu z 
namułu z wyprofilowaniem dna i skarp 
oznakowanie poziome P-10 (przejścia 
dla pieszych) 
3) na drodze 0376T: wykonanie 
w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 
10 cm, utwardzenie poboczy 
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materiałem kamiennym gr. 10 cm, 
 namułu z wyprofilowaniem dna i skarp 
śr. gł. 30 cm. 

78 Przebudowa drogi 
powiatowej wraz 

z budową chodnika  
w miejscowości Nida 

na terenie gminy 
Morawica na odcinku 

dł. 811 mb 

Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na przebudowie drogi 
powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-
Łazisko-Ostrów-Podlipie-Łukowa  
w miejscowości Nida na odcinku  
od km: 3+243 do km: 4+054 
 
Zakres robót obejmował m. in.:  
roboty rozbiórkowe i ziemne;  
wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 
m w tym wykonanie koryta, wykonanie 
podbudowy:  piasek stabilizowany 
cementem gr. 15 cm, kruszywo 
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm,  
ułożenie w-wy z betonu asfaltowego 
gr. 7 cm, ułożenie siatki 
przeciwspękaniowej na połączeniu 
poszerzenia i nawierzchni; wykonanie 
chodnika jednostronnego z kostki 
brukowej gr. 8 cm oraz wjazdów do 
posesji z kostki brukowej gr. 8 cm; 
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie robót 
odwodnieniowych w tym: ścieku 
przykrawężnikowego z kostki 
betonowej gr. 8 cm na podbudowie  
z betonu, wykonanie studni chłonnych 

Zakład Robót 
Drogowych 

BRUKBUD S.C.                                                                      
Włodzimierz, 

Barbara Sieśkiewicz                                                                     
ul. Dewońska 13/39 

25-637 Kielce 

 
21.11.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
571 311,26 zł 

 
571 311,26zł 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

457 049,00 zł 
 

Dotacja Gminy 
Morawica                  

57 131,00 zł 
 

środki Powiatu           
57 131,26 zł 
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rozsączających, wykonanie studzienek 
ściekowych z rur betonowych z 
osadnikiem, wykonanie przykanalików 
z rur PVC, umocnienie poboczy 
materiałem kamiennym gr. 8 cm, 
oczyszczenie przepustu Ø60 z namułu, 
uzupełnienie ziemią opaski za 
obrzeżem wraz z obsianiem trawą;  
montaż barierek ochronnych  
 
 

79  
Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 0312T 
polegająca na 

budowie chodnika  
w m. Wola Kopcowa 

do Domaszowic 

Przedmiotem zamówienia jest 
przebudowa drogi powiatowej 
Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice  
w msc.  Wola Kopcowa do msc. 
Domaszowice,  
Zakres zamówienia obejmuje m. in.:  
frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. 
gr. 5 cm; wykonanie poszerzenia jezdni 
do szerokości 5,50 m, wykonanie 
chodnika jednostronnego z kostki 
betonowej gr. 8cm, obramowany od 
strony jezdni krawężnikiem 
betonowym, a od strony rowu 
obrzeżem oraz zjazdów na posesje  
z kostki betonowej szarej gr. 8cm; 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 5 cm na całej 
powierzchni jezdni,  ułożenie geosiatki 
do wzmocnienia nawierzchni, 
wykonanie przepustów pod zjazdami 
na posesje, przebudowa i budowa 
przepustów drogowych, utwardzenie 

 
PRD 

STARACHOWICE                                                                                  
Adrian Cieśla                                                                                 

ul. Benedyktyńska 
11                                                                                  

27-200 
Starachowice 

 
09.12.2019r. 

- 30.04.2021r. 

 
1 942 557,08 zł 

 
1 026 647,38 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
694 088,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Masłów                        
189 380,00 zł 

 
środki Powiatu         
143 179,38 zł 
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pobocza kruszywem łamanym gr. 10 
cm;  ścinanie poboczy gr. 10 cm, 
umocnienie rowu ażurowymi płytami 
prefabrykowanymi; wykonanie 
odwodnienia liniowego; odmulenie 
rowów i przepustów rurowych; 
ustawienie znaków aktywnych  
z panelem słonecznym; oznakowanie 
poziome; ustawienie poręczy 
ochronnych oraz barier ochronnych 
stalowych. 

80  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0288T 
Laskowa – 

Kostomłoty Pierwsze 
ul. Laskowa 

w m. Kostomłoty 
Drugie  

na terenie gminy 
Miedziana Góra. 

dł. 2300 mb 
 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na rozbudowie drogi 
powiatowej nr 0288T przez wsie: 
Laskowa-Kostomłoty Drugie-
Kostomłoty Pierwsze w msc. 
Kostomłoty Drugie ul. Laskowa na 
odcinku od km: 0+300 do km: 2+60 
0 dł. 2300 m,  
W ramach zadania wykonano m. in.:  
budowę chodnika jednostronnego 
 z kostki betonowej z obrzeżem (ok. 
4020 m2 ); wykonanie poszerzenia 
istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m, 
wykonanie nakładki bitumicznej na 
istniejącej jezdni o gr. 4cm, budowę 
zjazdów indywidualnych z kostki 
betonowej (ok. 1350 m2 ); budowę 
 2 zatok autobusowych z kostki 
betonowej, budowę pobocza po 
stronie lewej o szer. 1,0 m 
umocnionego kruszywem (ok. 1720 m2 

 
Zakład Usług 
Remontowo-
Budowlanych 
ALBUD Paweł 
Bednarczyk                                                                                                 
Oblęgorek                    

ul. H. Sienkiewicza 
40                                                  

26-067 Strawczyn 

 
22.11.2019r. 

- 05.12.2020r. 

 
5 423 560,06 zł  

 
5 423 560,06 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych             
2 600 595,00 zł 

 
 

dotacja Gminy 
Miedziana Góra       
1 310 000,00 zł 

 
środki Powiatu       
1 512 965,06 zł 
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), budowę systemu odwodnienia drogi 
– kanalizacja deszczowa - budowa rowu 
krytego po stronie prawej 
(południowej), wraz z wpustami 
 i przykanalikami, oraz odcinkami 
odwodnień liniowych (łączna długość 
kanału ok. 1,3 km), rozbudowę 
jednopoziomowego skrzyżowania  
z drogą gminną, regulację istniejących 
rowów przydrożnych, przebudowę  
i budowę przepustów drogowych;  
rozbiórkę kolidujących ogrodzeń przed 
budynkami mieszkalnymi;  przebudowę 
linii napowietrznej niskiego napięcia; 
przebudowę linii telekomunikacyjnej 
wycinkę drzew i krzewów. 

81  
Remont dróg 
powiatowych                  

nr 0599T na odcinku 
Dębno-Jeziorko oraz 

nr 0707T w 
miejscowości 

Jeleniów dł. 2310 mb 

 
Przedmiotem zamówienia było  
wykonanie remontu dróg powiatowych 
nr 0599T na odcinku Dębno-Jeziorko od 
km: 8+930 do km: 9+390 oraz nr 0707T 
w miejscowości Jeleniów od km: 1+507 
do km: 3+357 w zakres w którego 
wchodziło m.in: wycinka samosiejek, 
wykonanie podbudowy z mieszanki 
MCE)metodą recyklingu na miejscu gr. 
18 cm ,  wykonanie w-wy wiążącej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie 
przepustów na zjazdach z rur PP na 
ławie z kruszywa, remont przepustu 
pod drogą Ø100, ścinka poboczy, 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych FART 

Sp. z o.o.                                                          
ul. Ściegiennego 

268a 
25-116 Kielce 

 

 
22.12.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
1 169 024,25 zł 

 
1 169 024,25 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
901 575,00 zł 

 
dotacja Gminy               
112 697,00 zł 

 
środki Powiatu              
154 752,25 zł 
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odmulenie istniejącego rowu 
drogowego; umocnienie poboczy 
 i zjazdów  materiałem kamiennym; 
ustawienie barier ochronnych . 

82  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0338T Łagów- 
Sędek-Wola Wąkopna 

w msc. Czyżów  
od km: 6+200 do km: 

7+244 na terenie 

gminy Łagów                    
dł. 1044 mb 

Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0338T Łagów – Pustka – 
Bielawa – Sędek – Czyżów - Wola 
Wąkopna od km: 6+200 do km: 7+244                          
w m. Czyżów 
Zakres robót obejmuje m. in.:  
wycinkę samosiejek, rozbiórkę 
przepustu pod drogą, wykonanie 
przepustu pod drogą z rur HDPE Ø60 
na ławie z betonu,  montaż murków 
czołowych skrzydełkowych przepustu,  
odbudowę konstrukcji nad przepustem 
w-wa odsączająca gr. 20 cm, w-wa 
kruszywa gr. 20 cm, wykonanie 
podbudowy z MCE metodą recyklingu 
na miejscu, wykonanie w-wy wiążącej 
z betonu asfaltowego gr. 5 cm, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie 
przepustów na zjazdach z rur, montaż 
murków czołowych, odmulenie 
przepustów zjazdowych,  mechaniczną 
ścinkę poboczy, odmulenie istniejącego 
rowu drogowego, umocnienie poboczy 
i zjazdów w granicach pasa drogowego 
materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm. 

Przedsiębiorstwo 
Drogowe 

Sp. z o.o. DYLMEX-
INWESTYCJE Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
20.12.2019r. 

- 30.09.2020r. 

 
439 219,22 zł 

 
439 219,06 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
351 375,00 zł 

 
 
 

Dotacja Gminy 
Łagów                         

43 922,00 zł 
 

Środki Powiatu             
43 922,06 zł 
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83  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0338T Łagów- 
Sędek – Wola 

Wąkopna w m. Sędek 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie remontu drogi powiatowej  
nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna 
w miejscowości Sędek na odc. od km: 
3+400 do km: 5+750 w zakres w 
którego wchodzi m.in: wycinkę 
samosiejek,  wykonanie podbudowy  
z mieszanki MCE metodą recyklingu na 
miejscu, wyrównanie istniejącej 
podbudowy betonem asfaltowym, 
wykonanie w-wy wiążącej z betonu 
asfaltowego gr. 5 cm, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie przepustów na zjazdach 
z rur PP na ławie z kruszywa, montaż 
murków czołowych, mechaniczną 
ścinkę poboczy obustronnie, 
odmulenie istniejącego rowu 
drogowego, umocnienie poboczy  
i zjazdów w granicach pasa drogowego 
materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm. 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o.                                                                          
DYLMEX-

INWESTYCJE Sp.k.                                                                         
ul. Rakowska 33 28-

200 Staszów 
 

 
20.12.2019r. 

- 30.09.2020r. 

 
1 021 907,06 zł 

 
1 021 907,06 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
817 525,00 zł 

 
dotacja Gminy             
102 190,00 zł 

 
środki Powiatu            
102 192,06 zł 

 

84  
Remont drogi 
powiatowej 

Łagów-Nowy Staw-
Duraczów-Melonek 
na odc. Duraczów-

Ruda na terenie 
gminy Łagów                      
dł. 2674 mb 

 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0342T Łagów - Nowy 
Staw – Duraczów - Melonek na odcinku 
Duraczów - Ruda od km: 3+430                  
do km: 6+104  
Zakres robót obejmuje m. in.: 
karczowanie zagajników i redukcję 
korony drzew,  remont 2 przepustów 
(rozbiórka istniejących rur betonowych 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
FART Sp. z o.o.                                                                 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielc 

 
20.12.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
1 129 673,08 zł 

 
1 129 673,08 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
903 738,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Łagów                          
112 967,08 zł 

 
środki Powiatu              
112 968,00 zł 
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i ułożenie nowych), rozbiórkę 
przepustów pod zjazdami, wykonanie 
podbudowy z mieszanki MCE metodą 
recyklingu na miejscu, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie w-wy ścieralnej  
z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
wykonanie przepustów na zjazdach, 
 ścinkę poboczy, utwardzenie poboczy  
i zjazdów, oczyszczenie rowów  
wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. 

 

85  
Remont drogi 
powiatowej  

w m. Wincentów  
na terenie gminy 

Piekoszów                       
dł. 3034 mb 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0485T Snochowice-
Korczyn-Łosień-Wincentów-Piekoszów 
na odcinku od km: 11+420 do km: 
14+454 
Zakres robót obejmował m. in.:  
rozbiórkę i ponowne ułożenie kostki 
betonowej gr. 8 cm na zjazdach do 
posesji, rozbiórkę krawężnika 
betonowego,  frezowanie nawierzchni  
z wykorzystaniem destruktu na 
umocnienie poboczy, ustawienie 
nowych krawężników na ławie 
betonowej, wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, ścinkę poboczy, 
umocnienie poboczy materiałem 
kamiennym i destruktem. 

 
PRD 

STARACHOWICE  
Adrian Cieśla                                                                             

ul. Benedyktyńska 
11, 27-200 

Starachowice 
 

 
20.12.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
788 949,12 zł 

 
788 949,12 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
631 159,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Piekoszów             
78 895,00 zł 

 
środki Powiatu             

78 895,12 zł 
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86  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0284T 
w m. Brynica od 

skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 0286T  

na terenie gminy 

Piekoszów                  
dł. 1300 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizację zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej DP 0284T w m. Brynica od 
skrzyżowania z DP 0286T tj. od km 
lokalnego 0+000 do km 1+300 formule 
zaprojektuj i wybuduj 
 Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  

2)  wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
Przedsiębiorstwo 

Handlowo-
Usługowe 

KAMI Katarzyna 
Kmita 

Kurzelów 
ul. Młynarska 12 

29-100 Włoszczowa 

 
19.12.2019r. 

- 31.07.2022r. 

 
3 665 452,00 zł 

 
107 625,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
49 933,00 zł 

 
Dotacja Gminy 

Piekoszów           
57 692,00 zł 

 
 

87  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0286T 
odcinek przejście 

przez m. Szczukowice  

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej DP 0286 T odcinek 
przejście przez m. Szczukowice od 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
 FART Sp. z o.o.                                                                 

 
19.12.2019r. 

- 31.07.2022r. 

 
8 579 380,00 zł  

 
307 500,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
200 896,00 zł  

 



42 
 

na terenie gminy 
Piekoszów 

dł. 2640 mb 

skrzyżowania z DW 786 tj. od km 
lokalnego 0+000 do km 2+640  
w formule zaprojektuj i wybuduj  
Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2)  wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielc 

dotacja Gminy 
Piekoszów          

100 448,00 zł 
 

środki Powiatu          
6 156,00 zł 

 
 
 
 

88  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0349T na odcinku 
Pierzchnianka-Ujny  

na terenie gminy 
Pierzchnica 
dł.2585 mb 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Ujny-
Holendry-Smyków-Korzenno-
Drogowle-Raków-Rakówka-gr. gminy 
od km: 1+135 do km: 3+720 
Zakres robót obejmował m. in.: 
rozbiórkę zniszczonych murków 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
 FART Sp. z o.o.                                                                 
ul. Ściegiennego 

268a 
25-116 Kielc 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
510 081,68 zł 

 
510 081,68 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
408 065,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Pierzchnica            
51 008,00 zł 
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czołowych z betonu na przepuście 
 i wykonanie nowych, wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, ścinkę poboczy 
obustronnie, umocnienie poboczy 
obustronnie materiałem kamiennym. 

środki Powiatu            
51 008,68 zł 

 

89 Remont drogi 
powiatowej 

nr 0364T na odcinku 
Podlesie  

 
na terenie  

gminy Pierzchnica 
dł.1235 mb 

 

Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0364T na odcinku 
Podlesie przez wieś od km: 1+315 do 
km: 2+550. 
Zakres robót obejmował m. in.:  
wykonanie podbudowy z mieszanki 
MCE metodą recyklingu na miejscu, 
wykonanie w-wy wiążącej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm, ścięcie nadmiaru 
ziemi z krawędzi jezdni i pobocza 
obustronnie, mocnienie poboczy 
obustronnie materiałem kamiennym. 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-
INWESTYCJE Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
329 560,17 zł 

 
329 560,17 zł 

 
164 780,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
 

dotacja Gminy 
Pierzchnica            
82 390,00 zł 

 
środki Powiatu            

82 390,17 zł 
 

90  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0353T 
w msc. Skrzelczyce 

 i Pierzchnica                         
na terenie gminy 

Pierzchnica 
dł. 2608 mb 

 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na przebudowie drogi 
powiatowej nr 0353T Wola Morawicka-
Radomice-Skrzelczyce-Pierzchnica-
Osiny-Drugnia Rządowa-Drugnia 
Zakarczmie-Łagiewniki, w msc. 
Skrzelczyce i Pierzchnica na odcinku od 
km 6+842 do km 9+450 dł. 2608,00 m 
W ramach zadania wykonano m. in.:  
poszerzenie jezdni do 5,5 m (koryto, 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
 FART Sp. z o.o.                                                                 
ul. Ściegiennego 

268a 
25-116 Kielc 

 
21.11.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
1 434 468,51 zł 

 
1 434 468,51 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 090 689,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Pierzchnica              
171 889,00 zł 

 
środki Powiatu              
171 890,51 zł 
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podbudowa z kruszywa gr. 20 cm, 
podbudowa zasadnicza z betonu 
asfaltowego grubości 7 cm, w-wa 
wiążąca gr. 6 cm),  wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr .5 cm na całej 
szerokości jezdni wraz poszerzeniem,                            
uzupełnienie pobocza materiałem 
kamiennym, remont przepustów pod 
koroną drogi,  lokalnie oczyszczenie 
rowów z namułu z profilowaniem dna  
i skarp, ustawienie słupów oświetlenia 
ulicznego o zasilaniu hybrydowym, 
przebudowa skrzyżowań z drogami, 
wykonanie przejść dla pieszych wraz z 
oświetleniem i znakiem aktywnym D-6 
na skrzyżowaniach, wykonanie 
odwodnienia przepustem pod koroną 
drogi, rowami otwartymi i rowem 
krytym wraz z wykonaniem przepustów 
zjazdowych do pól i posesji. 

91  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0346 T 
Sadków - Zbelutka - 

Szumsko – Lipiny 
wraz z budową 

chodnika w msc. 
Szumsko 

na terenie gminy 
Raków 

dł. 430 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 0346 T Sadków - 
Zbelutka - Szumsko - Lipiny wraz z 
budową chodnika w msc. Szumsko od 
km 7+100 do km 7+530 
w formule zaprojektuj i wybuduj 
Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 

podstawie załączonego PFU wraz  

 
DROGMAR S.C.                                        
M. Godzina, P. 

Podeszwa                                                 
ul. Samsonowicza 6                                                               
27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 
23.12.2019r. 

- 30.11.2021r. 

 
1 241 094,00 zł 

 
39 975,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
39 975,00 zł 
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 z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla 
zrealizowania zadania 
inwestycyjnego;  

2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanymi oraz 
zapewnieniem nadzoru autorskiego 
oraz wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej, uzyskanie w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

92  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0488T 
w m. Oblęgór  
ul. Pogodna 

na terenie gminy 
Strawczyn 

 dł. 1271 mb 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
przebudowa drogi powiatowej nr 
0488T Węgrzynów-Piaski Malmurzyn-
Oblęgor-Strawczynek-Promnik w 
miejscowości Oblęgór ul. Pogodna  
na odcinku długości 1271,00 m,  
 W ramach zadania wykonano m. in.: 
 frezowanie nawierzchni bitumicznej,  
wykonanie poszerzenia jezdni do 
szerokości 5,50 m (koryto, w-wa gruntu 
stabilizowanego cementem, 
podbudowa z kruszywa łamanego, 
podbudowa bitumiczna, siatka z 

 
Zakład Robót 
Drogowych 

BRUKBUD  S.C.                                                                      
Włodzimierz, 

Barbara Sieśkiewicz                                                                     
ul. Dewońska 13/39 

25-637 Kielce 

 
29.11.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
1 784 520,35 zł 

 
1 784 520,35 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 427 616,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Strawczyn              
178 452,00 zł 

 
środki Powiatu             
178 452,35 zł  
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geosyntetyku), wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
 - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, wykonanie chodnika z 
kostki betonowej gr. 8cm o szer.2,0 m 
obramowany krawężnikiem 
betonowym i obrzeżem oraz 
wykonanie zjazdów na posesje z kostki 
betonowej kolorowej gr. 8cm; 
wykonanie konstrukcji jezdni: - 
ułożenie w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 
cm, wykonanie konstrukcji zjazdów po 
stronie pobocza: ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem,  
nawierzchnia z kruszywa łamanego, 
utwardzenie pobocza kruszywem 
łamanym, umocnienie istniejących 
rowów po obu stronach korytem 
krakowskim, wykonanie przejścia dla 
pieszych (oznakowanie poziome 
grubowarstwowe oraz dwa znaki 
aktywne D-6 z czujnikiem obecności 
pieszego i zasilaniem solarnym)  

93  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0286T w msc. 
Bugaj ul. Słoneczna  
i Chełmce ul. Nad 

Rzeką, gmina 
Strawczyn  

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0286T Bobrza-Porzecze-
Bugaj-Brynica-Szczukowice-Janów na 
odcinkach:  od km: 4+486 do km: 
5+286 w m. Bugaj ul. Słoneczna,  od 
km: 5+313 do km: 7+373 w m. Chełmce 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
FART Sp. z o.o.                                                                 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielc 

 
19.12.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
881 627,16 zł 

 
881 627,16 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
705 301,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Strawczyn                      
88 163,00 zł 
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dł. 2860 mb 
 
 

ul. Nad Rzeką 
Zakres robót obejmował m. in.:  
1) na odcinku od km: 4+486 do km: 
5+286 w m. Bugaj ul. Słoneczna: 
regulację wpustów kanalizacji 
deszczowej; frezowanie profilujące 
nawierzchni bitumicznej; wykonanie              
w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, 
utwardzenie poboczy materiałem 
kamiennym i destruktem, umocnienie 
skarp i dna rowu płytami ażurowymi; 
ustawienie stalowych barier 
drogowych  

2) na odcinku od km: 5+313 do km: 
7+373 w m. Chełmce ul. Nad Rzeką: 
odtworzenie zniszczonej nawierzchni 
jezdni na powierzchni 100 m2 w tym:  

 frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie koryta gł. 45 cm; wykonanie 
podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem i kruszywa łamanego, 
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego , 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, utwardzenie poboczy 
materiałem kamiennym, ścinkę 
poboczy obustronnie.  

 
środki Powiatu              

88 163,16 zł 
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94  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0487T 
w msc. Ruda 

Strawczyńska, 
Kuźniaki, Hucisko, 
Oblęgór, Chełmce, 

Promnik  
na terenie gminy 

Strawczyn 
dł. 6848 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja  zadania pn. Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0487 T w msc. 
Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, 
Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina 
Strawczyn w formule zaprojektuj  
i wybuduj na realizację. 
 Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
 FART Sp. z o.o.                                                                 
ul. Ściegiennego 

268a 
25-116 Kielc 

 
19.12.2019r.  

- 31.12.2021r. 

 
11 396 580,00 zł 

 
473 550,00 zł 

 
236 258,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
 

dotacja Gminy 
Strawczyn             

220 456,00 zł 
 

środki Powiatu             
16 836,00 zł 

 

95  
Remont odcinka drogi 
powiatowej nr 0487T 
w msc. Niedźwiedź, 

 
Przedmiotem zamówienia byłą 
realizacja  zadania pn. Remont odcinka 
drogi powiatowej nr 0487 T w msc. 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 

 
19.12.2019r. 

- 31.12.2020r. 

 
1 681 791,00 zł 

 
1 681 791,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
838 435,00 zł 
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Strawczynek, Oblęgór 
na odcinku na terenie 

gminy Strawczyn 
dł. 2799 mb 

 

Niedźwiedź, Strawczynek, Oblęgór, 
Gmina Strawczyn w formule 
zaprojektuj i wybuduj 
Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 FART Sp. z o.o.                                                                 
ul. Ściegiennego 

268a 
25-116 Kielc 

 
dotacja Gminy 

Strawczyn              
419 218,00 zł 

 
środki Powiatu              
424 138,00 zł 

 

96  
Usprawnienie 

dostępu do drogi 
ekspresowej S7 

 i drogi krajowej nr 73 
poprzez rozbudowę 

drogi powiatowej  
nr 0297T 

 i przebudowę drogi 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na rozbudowie drogi 
powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka 
na odcinku od km: 0+000 do km: 2+937 
oraz przebudowie drogi powiatowej nr 
0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin na 
odcinku od km 0+600 do km 0+810. 
 Zakres zadania: 

 
TRAKT S.A.                                                                                

Górki Szczukowskie 
1                                                                                   

26-065 Piekoszów 

 
12.07.2019r. 

- 12.06.2020r. 

 
8 912 697,42 zł 

 
2 902 508,78 zł 

 
 

 
środki Powiatu          
2 902 508,78 zł 
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powiatowej nr 0298T 
w msc. Jaworze  

i Gruszka terenie 
gminy Zagnańsk 

1) na drodze powiatowej nr 0297T:  
poszerzenie jezdni do 5,5 m na dł. 2649 
mb i do 6,0 m na długości 288 mb,  
wykonanie w-wy mrozoodpornej  
z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym, ułożenie w-wy 
podbudowy z MCE na całej szerokości 
nawierzchni jezdni wraz poszerzeniem, 
ułożenie w-wy wiążącej  na całej 
szerokości nawierzchni jezdni wraz 
poszerzeniem, ułożenie w-wy ścieralnej  
na całej szerokości nawierzchni jezdni 
wraz poszerzeniem, budowa chodnika 
szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm 
o dł. 2837 mb strona lewa i 100 mb 
strona prawa, wykonanie oznakowania 
przejścia dla pieszych wraz z 
oświetleniem, wykonanie oznakowania 
przejścia dla pieszych wraz z 
oświetleniem i znakiem aktywnym D-6,  
wykonanie oznakowania przejścia dla 
pieszych z wyspą dzielącą wraz z 
oświetleniem, uzupełnienie 
oznakowania pionowego oraz 
ustawienie aktywnych znaków B-20 
(stop) na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową nr 0298T, uporządkowanie 
odwodnienia korpusu drogowego 
poprzez przebudowę istniejących 
przepustów i rowów oraz lokalnie 
budowę kanalizacji deszczowej,  
uzupełnienie oznakowania poziomego, 
uzupełnienie poboczy kruszywem, 
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przebudowę skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 0298T, przebudowę 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 
0296T, przebudowę skrzyżowania z 
drogą gminną nr 400019T (ul. 
Bursztynowa),  przebudowę 
wodociągu,  przebudowę sieci gazowej, 
przebudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej, przebudowę sieci 
energetycznej,  przebudowę instalacji 
sanitarnej;  
2) na drodze powiatowej nr 0298T:  od 
km 0+600 do km 0+810 poszerzenie 
jezdni do 5,5 ułożenie w-wy ścieralnej 
na całej szerokości wraz z 
poszerzeniem, przebudowa chodnika 
długości 210 mb strona lewa,  budowa 
zatoki autobusowej, wykonanie 
oznakowanego przejścia dla pieszych, 
wykonanie oznakowania poziomego  
w obrębie przejść dla pieszych oraz linii 
segregacyjnych, uzupełnienie 
oznakowania pionowego,  
uporządkowanie odwodnienia korpusu 
drogowego poprzez remont 
istniejących przepustów i rowów, - 
wykonanie barier, poręczy na chodniku 
w obrębie przepustu, uzupełnienie 
poboczy kruszywem. 

97  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0450T  

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0450T Stąporków 

 
DROGOMEX 

Sp. z o.o.                                                                                                
ul. Stefana Bryły 4                                                                                              

 
19.11.2019r. 

- 31.07.2020r. 

 
937 216,09 zł 

 
937 216,09 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
699 301,00 zł 
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w msc. Borki  
i Grzymałków na 

terenie gminy  
gminy Mniów 

(Wołów)-Hucisko-Krasna-Serbinów-
Mniów—Węgrzynów-Borki-
GrzymałkówWiązowa-Kuźniaki  
w msc. Borki i Grzymałków. 
 Zakres robót obejmował m. in.: 
wykonanie koryta pod odtworzenie 
zniszczonej konstrukcji nawierzchni 
jezdni, wykonanie podbudowy pod 
odtworzenie konstrukcji nawierzchni, 
stabilizacja gruntu cementem, w-wa  
z tłucznia kamiennego, ułożenie 
podbudowy z betonu asfaltowego, 
frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu, wykonanie w-wy wiążącej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie 
warstwy darniny z krawędzi jezdni i 
poboczy, utwardzenie poboczy i 
wjazdów na posesje kruszywem 
łamanym, profilowanie skarp i dna 
rowu wraz z wykonaniem umocnienia 
płytami ażurowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej, regulację 
wysokościową kratek ściekowych 
 i studzienki kanalizacyjnej sanitarnej; 
ustawienie poręczy. 

05-800 Pruszków  
dotacja gminy 

Mniów                          
225 561,71 zł 

 
środki Powiatu 

12 353,38 zł 
 

98  
Remont dróg 
powiatowych 

nr 0463T i 0467T 
Przełom-Pieradła 
na terenie gminy 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie dróg 
powiatowych: nr 0463T Piaski 
Królewieckie-Pieradła-Pielaki,  nr 0467T 
Salata-Pieradła-Zaborowice-Chyby-

 
DROGOMEX 

Sp. z o.o.                                                                                                
ul. Stefana Bryły 4                                                                                              
05-800 Pruszków 

 
19.11.2019r. 

- 31.07.2020r. 

 
988 684,71 zł 

 
988 684,71 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
778 930,00 zł 

 
środki Powiatu            
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Mniów Serbinów-Rogowice-Długojów-
Kołomań Umer.  
Zakres robót obejmował m. in.:  
1/ na drodze nr 0463T: regulację 
wysokościową studzienki kanalizacyjnej 
sanitarnej; frezowanie nawierzchni 
asfaltowej, wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, ścięcie w-wy darniny  
z krawędzi jezdni i poboczy 
utwardzenie poboczy kruszywem 
łamanym, profilowanie skarp i dna 
rowu wraz z wykonaniem umocnienia 
płytami ażurowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej, ustawienie 
poręczy.  
2/ na drodze nr 0467T: frezowanie 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie  
w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie 
warstwy darniny gr. 15 cm z krawędzi 
jezdni i poboczy,  utwardzenie poboczy 
kruszywem łamanym. 

209 754,71 zł 
 

99  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0469T i 0470T  
w m. Grzymałków  

i Straszów na terenie 
gminy Mniów 

 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie dróg 
powiatowych:  nr 0469T dr. kraj. Nr 74 
-Ćmińsk Kościelny-Kobylaki-Berlinka-
Przyjmo-Pępice-CierchyPiaski-Skjoki-
Grzymałków-Gliniany Las-Ostre Górki-
Smyków, - nr 0470T Górniki-

 
DROGOMEX 

Sp. z o.o.                                                                                                
ul. Stefana Bryły 4                                                                                              
05-800 Pruszków 

 
19.11.2019r. 

- 31.07.2020r. 

 
1 270 760,77 zł 

 
1 270 760,77 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
998 770,00 zł 

 
środki Powiatu              
271 990,77 zł 
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Nalewajków-Wyrębów-Kłucko—
Straszów-Grzymałków. 
Zakres robót obejmuje m. in.:  
1/ na drodze nr 0469T: regulację 
wysokościową skrzynek 
wodociągowych, kratek ściekowych  
i studzienek kanalizacji sanitarnej; 
frezowanie nawierzchni asfaltowej , 
wykonanie koryta pod odtworzenie 
zniszczonej konstrukcji nawierzchni 
przy krawędziach jezdni, wykonanie 
podbudowy pod odtworzenie 
zniszczonej konstrukcji nawierzchni, 
stabilizacja gruntu cementem, w-wa  
z tłucznia kamiennego , ułożenie 
podbudowy z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie 
warstwy darniny z krawędzi jezdni 
 i poboczy, utwardzenie poboczy 
kruszywem łamanym; profilowanie 
skarp i dna rowu wraz z wykonaniem 
umocnienia płytami ażurowymi, 
ustawienie poręczy. 
2/ na drodze nr 0470T: regulacja 
wysokościowa studzienek kanalizacji 
sanitarnej, wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, ścięcie warstwy darniny  
z krawędzi jezdni i poboczy, 
utwardzenie poboczy kruszywem 
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łamanym. 

100  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0469T 
Grzymałków –

Gliniany Las  
na terenie gminy 

Mniów dł.  923,43 
mb.  

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na przebudowie drogi 
powiatowej nr 0469T dr. kraj. Nr 74-
Ćmińsk Kościelny-Kobylaki-Berlinka-
Przyjmo-Pępice-Cierchy-Piaski-
SkokiGrzymałków-Gliniany Las-Ostre 
Górki-Smyków na odcinku Gliniany Las 
-granica powiatu kieleckiego długości 
923,43 m 
W ramach zadania wykonano m. in.:  
roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; 
frezowanie nawierzchni asfaltowej ; 
konstrukcję nawierzchni jezdni:  w-wa 
ścieralna, w-wa wiążąca, podbudowa 
zasadnicza, podbudowa pomocnicza  
z kruszywa łamanego,  podbudowa 
pomocnicza z piasku stabilizowanego 
cementem,  podbudowa pomocnicza  
z piasku stabilizowanego cementem , 
umocnienie na zjazdach 
gospodarczych: warstwa z piasku 
zwykłego, warstwa z kruszywa 
łamanego, umocnienie poboczy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego. 

 
FHU KOWEX Piotr 

Cieśla                                                                         
Łomno 1G                                                                        

27-225 Pawłów 

 
21.11.2019r. 

- 31.08.2020r. 

 
1 247 600,32 zł 

 
1 247 600,32 zł 

 

 

 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
998 080,00 zł  

 
Dotacja Gminy 

Mniów                                 
249 520,32 zł 
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101  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0374T 
 w m. Kowala  
terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny 
dł. 3205 mb 

 
Przedmiotem zamówienia jest  
realizacja zadania pn. Remont drogi 
powiatowej nr 0374 T w m. Kowala na  
w formule zaprojektuj i wybuduj 
 Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
Zakład Robót 
Drogowych                                                   

DUKT Sp. z o.o.                                                  
ul. Zakładowa 17 
26-025 Nowiny 

 
19.12.2019r. 

- 30.06.2021r. 

 
4 336 796,00 zł  

 
2 082 511,90 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 155 000,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Sitkówka-Nowiny  
444 406,00 zł 

 
środki Powiatu             
483 105,90 zł 

 

102  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0318T 
Leszczyny - Krajno 

Drugie 
–Porąbki - Bieliny 

Kapitulne 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 0318 T Leszczyny - 
Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny 
Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - 
etap I w formule zaprojektuj i wybuduj 

 
BUDROMOST-

STARACHOWICE Sp. 
z o.o. 

ul. Św. Rocha 31, 
27-215 Wąchock 

 

 
07.07.2020r. 

- 30.09.2022r. 

 
6 919 007,81 zł 

 
307 500,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
200 000,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Górno 
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-  
 

Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

100 000,00 zł 
 

Środki Powiatu 
7 500,00 zł 

 

103  
Remont odcinka drogi 
powiatowej nr 0156T 

w m.Łukowa, 
od granicy gminy 

Chęciny 
z gminą Sobków do 

skrzyżowania z drogą 
powiatową 0382T  
na terenie gminy 

Chęciny 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0156T Sobków-
Wierzbica Górna-Feliksówka-Łukowa-
Dębska Wola-Chałupki-Lisów na 
odcinku Sobków-Łukowa od km: 4+920 
do km: 6+540 
Zakres robót obejmuje m. in.:  wycinkę 
i karczowanie odrostów z pasa 
drogowego, obustronne ścinanie 
poboczy, remont przepustu pod drogą 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych 
FART Sp. z o.o.                                                                 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielc 

 
04.08.2020r. 

- 30.11.2020r. 

 
777 144,26 zł 

 

  
777 144,26 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
544 000,00 zł 

 
dotacja gminy 
116 572,00 zł  

 
środki Powiatu 
116 572,26 zł 
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wraz z montażem ścianek czołowych, 
wykonanie przepustów z rur HDPE na 
drogach bocznych wraz z montażem 
ścianek czołowych, remont odcinków 
przełomowych, wykonanie podbudowy 
z mieszanki MMCE metodą recyklingu 
na miejscu gr. 20 cm z doziarnieniem 
kruszywem łamanym, dodatkiem 
cementu i emulsji asfaltowej,  
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, wykonanie przepustów 
 a zjazdach z rur HDPE wraz  
z montażem ścianek czołowych, 
odmulenie istniejącego rowu, 
umocnienie skarp i dna rowu płytami 
ażurowymi, umocnienie obustronne 
poboczy materiałem, ustawienie barier 
drogowych stalowych. 

 

104  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0396T 
od km 0+000 do 

skrzyżowania 
z DW 786 w msc. 

Łopuszno 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do 
skrzyżowania z DW 786 w msc. 
Łopuszno  w formule zaprojektuj  
i wybuduj.  
Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 

 
Konsorcjum Firm: 

- LIDER: 
Zakład Usług 
Remontowo-
Budowlanych 
,ALBUD Paweł 

Bednarczyk              
Oblęgorek  

ul. H. Sienkiewicza 
40, 26-067 
Strawczyn 

 
23.09.2020r. 

- 30.11.2022r. 

 
15 398 323,38 zł 

 

 
383 760,00 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
375 000,00 zł 

 
 
 

środki Powiatu 
8 760,00 zł 
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drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną 
przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

- PARTNER: 
F. H. U. KOWEX 

Łomno 1G 
27-225 Pawłów 

105  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0303T 
wraz z przebudową 

infrastruktury 
technicznej  

w m. Kaniów 
gm. Zagnańsk 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na rozbudowie drogi 
powiatowej nr 0303T przez wieś 
Kaniów na odcinku od km 1+600 do km 
1+980, dł. 380 mb, na terenie gminy 
Zagnańsk.  
Zakres robót przewiduje m. in.:  
roboty rozbiórkowe;  frezowanie 
nawierzchni;  budowę chodnika 
jednostronnego o szer. 2,0 m;  
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego (warstwa wiążąca i 
ścieralna) na podbudowie MCE;  
wykonanie kanalizacji deszczowej;  
wykonanie oznakowania pionowego  
i poziomego;  regulację pionową 

 
Zakład Usług 
Remontowo-
Budowlanych 
ALBUD Paweł 
Bednarczyk 

Oblęgorek ul. H. 
Sienkiewicza 40,  

26-067 Strawczyn 

 
12.08.2020r. 

- 30.06.2021r. 

 
1 059 314,50 zł 

 

 
186 621,75 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2 121,75 zł 

 
dotacja Gminy 

Zagnańsk  
184 050,00 zł 

 
środki Powiatu 

450,00 zł 
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studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych, studzienek 
telefonicznych oraz studzienek dla 
włazów kanałowych; przebudowę 
gazociągu średniego ciśnienia na 
przejściach poprzecznych pod jezdnią. 

106  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0303T  
w m. Kaniów                

gm. Zagnańsk. 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0303T przez wieś 
Kaniów na odcinku od km 0+000 do km 
0+580, długości 580 mb.  
W ramach zadania przewidziano do 
wykonania m. in.:  frezowanie 
nawierzchni;  remont chodnika 
(wymiana krawężników i nawierzchni 
 z kostki betonowej); wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego;  roboty odwodnieniowe. 

 
Zakład Robót 
Drogowych 

BRUKBUD S.C. 
Włodzimierz 

Barbara, 
Sieśkiewicz, 

ul. Dewońska 13/39, 
25-111 Kielce 

 
12.08.2020r. 

- 30.06.2021r. 

 
534 796,62 zł 

 

 
309 536,07 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
147 286,07 zł 

 
dotacja Gminy 

Zagnańsk 
162 250,00 zł 

  
 

107  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0318T  
w m. Leszczyny  

na terenie gminy 
Górno 

 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0318T Leszczyny-Krajno 
Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne na 
odcinku od km 0+000 do km 1+600, 
długości 1600 mb 
W ramach zadania przewidziano do 
wykonania m. in.:  frezowanie 
nawierzchni; remont chodnika 
(wymiana krawężników i nawierzchni  
z kostki betonowej); wykonanie w-wy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego ;  

 
Usługi Remontowo-

Budowlane  
BUDYNK 

Smardzewski Łukasz 
Bolmin 125 

26-060 Chęciny 

 
19.08.2020r. 

- 30.06.2021r. 

 
857 778,99 zł 

 

 
2 241,68 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych              
2 241,68 zł 
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wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego; roboty odwodnieniowe. 

108  
Rozbudowa drogi 

powiatowej DP 0383T 
w m. Ostrów  

na terenie gminy 
Chęciny 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej DP 0383 T na odc. od km 
0+645 do km 2+881 w m. Ostrów 
w formule zaprojektuj i wybuduj 
 Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 

podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 

wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową wykonaną 
przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 
Przedsiębiorstwo 

Robót 
Inżynieryjnych  
Fart Sp. z o.o. 

ul. Ściegiennego 
268a 

25-116 Kielce 
 

 
14.10.2020r. 

- 31.10.2022r. 

 
3 648 280,00 zł 

 

 
119 095,98 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
60 000,00 zł 

 
 

dotacja Gminy 
Chęciny 

55 000,00 zł 
 

środki Powiatu 
4 095,98 zł  
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109  
Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0322T 
Porąbki - Kakonin – 

Huta Podłysica - Huta 
Szklana w m. Porąbki, 

Kakonin 
i Bieliny oraz na 

odcinku w m. Huta 
Podłysica - Huta 

Szklana na terenie 
gminy Bieliny 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 0322 T Porąbki - 
Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana 
od km 0+000 do km 5+018 w m. 
Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na 
odcinku od km 10+540 do km 11+377 
w m. Huta Podłysica - Huta Szklana  
w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 Zakres zamówienia: 
1) dokumentacja projektowa na 
podstawie załączonego PFU wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień 
i opinii niezbędnych dla zrealizowania 
zadania inwestycyjnego;  
2) wykonanie robót budowlanych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu  
o dokumentację projektową 
wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 
świadczeniami nie będącymi robotami 
budowlanymi oraz zapewnieniem 
nadzoru autorskiego oraz wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, 
uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenia  
na użytkowanie. 

 
BUDROMOST-

STARACHOWICE 
Sp. z o.o. 

ul. Św. Rocha 31 
27-215 Wąchock 

 

 
10.11.2020r. 
-30.09.2023r. 

 
10 720 000,00 zł 

 
59 999,40 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
50 000,00 zł 

 
środki Powiatu 

9 999,40 zł 
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110  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0484T  
w m. Piekoszów 

ul. Kolejowa  

 
Zakres robót obejmował: frezowanie 
istniejącej nawierzchni; wykonanie  
w-wy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, wykonanie w- wy 
ścieralnej, umocnienie poboczy 
materiałem kamiennym, obustronną 
ścinkę poboczy, regulację pionową 
studzienek kanalizacyjnych. 

 
PRD Starachowice 

Adrian Cieśla 
ul. Benedyktyńska 

11 
27-200 

Starachowice 

 
03.08.2020r. 

- 10.11.2020r. 

 
71 814,73 zł 

 
71 814,73 zł 

 
środki Powiatu 

71 814,73 zł 

111  
Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0308T 
w m. Kajetanów  

 
Zakres robót obejmował: roboty 
przygotowawcze i ziemne; wykonanie 
w-wy podbudowy, wykonanie w-wy 
wiążącej  z betonu asfaltowego, 
wykonanie w-wy ścieralnej, wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej, 
umocnienie poboczy materiałem 
kamiennym, umocnienie skarp płytami 
ażurowymi; odmulenie i renowację 
rowu; wykonanie przepustów pod 
zjazdami; regulację wysokościową 
studzienek kanalizacyjnych. 

 
TRAKT S.A.                                                                                

Górki Szczukowskie 
1                                                                                   

26-065 Piekoszów 

 
28.07.2020r. 

- 31.10.2020r. 

 
124 187,11 zł 

 
124 187,11 zł 

 
środki Powiatu 
124 187,11 zł 

112  
Remont drogi 
powiatowej 

nr 0349T na odc. 
Pierzchnianka-Ujny  

na terenie gminy 
Raków dł. 2585 mb 

 
Przedmiotem zamówienia były roboty 
polegające na remoncie drogi 
powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Ujny-
Holendry-Smyków-Korzenno-
Drogowle-Raków-Rakówka-gr. gminy 
od km: 20+462 do km: 21+525. 
Zakres robót obejmował m. in.:  
wycinkę i karczowanie krzaków,  
wykonanie w-wy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy 

 
Przedsiębiorstwo 

Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-
INWESTYCJE Sp. k. 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

 
29.11.2019r. 

- 30.06.2020r. 

 
277 501,22 zł 

 
277 501,22 zł 

 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
222 000,00 zł 

 
dotacja Gminy 

Raków        
 27 751,00 zł 

 
środki Powiatu 

27 750,22 zł 
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ścieralnej z betonu asfaltowego, 
wykonanie przepustów pod drogami 
bocznymi z rur HDPE Ø40 na ławie z 
kruszywa łamanego;  montaż ścianek 
czołowych dla przepustów Ø40,  ścinkę 
poboczy obustronnie, umocnienie 
poboczy i zjazdów w granicach pasa 
drogowego materiałem kamiennym 
odmulenie istniejącego rowu 
drogowego. 

 
 

SUMA 143 472 482,09 

zł 

 

48 800 010,81 zł 

 

Środki Powiatu  
10 721 982,56 zł 

Fundusz Dróg 
Samorządowych  
30 382 432,50 zł 

Dotacje gmin 
7 695 595,75 zł 
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Starostwo Powiatowe w Kielcach 

113 

Budowa systemu 
parkingowego na 
terenie Starostwa 

Powiatowego  
w Kielcach w formule 
zaprojektuj i wybuduj 

 
Opracowanie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego na potrzeby realizacji 
zadania w formule zaprojektuj  
i wybuduj. 
Opracowanie projektów budowlano-
wykonawczych. 
Rozbudowa parkingu przy Starostwie  
o 20 dodatkowych miejsc do 
parkowania. 
Wykonanie robót instalacyjnych, 
dostawa i montaż urządzeń systemu 
parkingowego, w tym m.in. Kasa 
automatyczna do dokonywania opłat, 
terminale, szlabany wjazdowe  
i wyjazdowe, serwer systemu wraz  
z oprogramowaniem, monitoring, 
wyposażenie stanowiska obsługi 
parkingu. 
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania.   

CAME Poland  
Sp. o.o. z siedzibą  

w Markach, ul. 
Okólna 48 

07.09.2020r. 
- 22.12.2020r. 

509 220,00 zł 509 220,00 zł 
środki Powiatu 
509 220,00 zł 

SUMA 
509 220,00 zł 

 

509 220,00 zł 

 

Środki Powiatu 
509 220,00 zł 
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Wydatki ogółem 

 

53 845 287,73 zł 

 

środki Powiatu 
 

13 521 507,83 zł 
 

środki własne jednostek 
 

1 133 344,78 zł 
 

dotacje gmin 
 

7 695 595,75 zł 
 

dotacje UE 
 

1 034 413,35 zł 
 

Budżet Państwa 
 

31 991,52 zł 
 

Fundusz Dróg Samorządowych 
 

30 382 432,50 zł 
 

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 
 

46 002,00 zł 
 

 


