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Przedmiot zamówienia
Data zawarcia umowy, 

Nazwa, Adres wybranego wykonawcy, 
Cena netto i cena brutto

Zakres zamówienia

1
Rozbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Eligiów

Umowa zawarta w dniu 30.06.2015r. 
z Panem Arkadiuszem Mika prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
z siedzibą w 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Wartość umowy:
netto:    196.402,52 zł
brutto:  241.575,10 zł

Zakres zamówienia obejmował: 

1) Budowę  odcinka  drogi  gminnej  o  długości  146,77  m.  Droga
o  parametrach  drogi  klasy  D  przystosowana  do  kategorii  obciążenia
ruchem  KR2.  Jezdnia  szerokości  5,0  m  o  nawierzchni  bitumicznej
z  poboczami  gruntowymi  szerokości  0,75  m  –  1,0  m,  zjazdami  do
posesji  oraz  przydrożnym  rowem  otwartym.  Na  rowie  w  miejscu
zaprojektowanych zjazdów wykonano przepusty z rur PP.

2) Przebudowę  istniejącej  nawierzchni  jezdni  na  odcinku  o  długości
ok 405,00 m w zakresie  utwardzenia  nawierzchni  poprzez  podwójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni  grysami bazaltowymi frakcji:
warstwa dolna grysu 5-8 mm, warstwa górna 2-5 mm na podbudowie
z kruszywa łamanego 0,31 – 0,63 stabilizowanym mechanicznie.

2 Budowa ścieżki rowerowej 
z odwodnieniem na działce 
nr 150 w miejscowości 
Dąbrówka gmina                
Sulmierzyce oraz remont 
drogi gminnej nr 101363E 
w miejscowości 
Antoniówka gmina 
Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 08.09.2015r.
z firmą
EMBIT Sp. z o.o. 
Gruszewnia ul. Zagłoby41
42-125 Kamyk

Wartość umowy:
netto:  751.666,71 zł

brutto: 924.550,05 zł

Zakres zamówienia obejmował: 

1. Zadanie 1 -  budowę ścieżki rowerowej z odwodnieniem na działce nr 150
w miejscowości Dąbrówka gmina Sulmierzyce. Zakres robót do wykonania:

1. Poszerzenie jezdni na łuku z krzywymi przejściowymi długości 40 m
i z płynnym przejściem do szerokości jezdni 6,0 m

2. Rozbiórka  istniejącej  ścieżki  rowerowej  asfaltowej  na  długości
2,93 m

3. Budowa  nowej  ścieżki  rowerowej  szerokości  2,5  m  na  odcinku
415,20 m

4. Frezowanie profilowe i położenie nowej warstwy ścieralnej grubości
4,0 cm na całym przebudowywanym odcinku

5. Wykonanie  odwodnienia  jezdni  poprzez  krawężnik  otworowy
(wpust  krawężnikowy)  z  odprowadzeniem  korytkiem  betonowym
300x500x130  przykrytym  płytą  chodnikową  300x300x50
z  wyprowadzeniem  na  zewnętrzną  skarpę  korony  ścieżki  ze
spadkiem min. 0,5 % w kierunku pól.
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Zadanie 2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Antoniówka. Zakres
robót do wykonania:

1. Rozebranie  nawierzchni  z  mas  mineralno  –  bitumicznych  oraz
rozebranie podbudowy

2. Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki

3. Wykonanie podbudowy górnej i dolnej

4. Wykonanie warstwy wyrównującej z asfaltu grubości 5,0 cm

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA grubości 5,0 cm

6. Wykonanie poboczy

3 Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości 
Chorzenice

Umowa zawarta w dniu 05.08.2015r.
z firmą
STRABAG Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków 

ul. Parzniewska 10 

Wartość umowy:
netto: 892.090,38 zł

brutto: 1.097.271,17 zł

Przedmiotem  zamówienia  była  przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Chorzenice – etap I, II i III.

Zakres zamówienia obejmował: 

Etap I

1) działka  nr  ewid.  396  -  wykonanie  na  istniejącej  nawierzchni
bitumicznej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej
grubości  5,0  cm  oraz  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego
o grubości 4,0 cm

2) działka  nr  ewid.  443  i  458  –  wykonanie  poszerzenia  istniejących
nawierzchni tłuczniowych i wykonanie na całej ich szerokości warstwy
wiążącej  z  betonu  asfaltowego  o  grubości  5,0  cm  oraz  warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm

3) dla  całego etapu – wykonanie  obustronnych  poboczy utwardzonych
z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  szerokości
0,75 cm

4) dla całego etapu – odtworzenie istniejących zjazdów oraz odtworzenie
istniejących rowów

Etap II

1) działka nr ewid. 396 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+300,00 -
wykonanie  na  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,0 cm oraz
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm. W ciągu
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przedmiotowego odcinka drogi od km 0+010,00 do 0+100,00 przed
wykonaniem  warstw  bitumicznych  należy  wykonać  prawostronne
poszerzenie istniejącej konstrukcji. Z kolei na odcinku o nawierzchni
tłuczniowej  od  km  0+300,00  do  km  0+500,00  należy  wykonać
poszerzenia  istniejącej  nawierzchni  tłuczniowej.  Na całej  szerokości
jezdni  wykonać  należy  warstwę  wiążącą  z  betonu  asfaltowego
o  grubości  5,0  cm  oraz  warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego
o grubości 4,0 cm

2) działka  nr  ewid.  487  i  500  –  wykonanie  poszerzenia  istniejących
nawierzchni tłuczniowych i wykonanie na całej ich szerokości warstwy
wiążącej  z  betonu  asfaltowego  o  grubości  5,0  cm  oraz  warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm

3) dla  całego etapu – wykonanie  obustronnych  poboczy utwardzonych
z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  szerokości
0,75 cm

4) dla całego etapu – odtworzenie istniejących zjazdów oraz odtworzenie
istniejących rowów

Etap III

1) dla  całego  etapu  -  wykonanie  poszerzenia  istniejących  nawierzchni
tłuczniowych i  wykonanie na całej  ich szerokości warstwy wiążącej
z  betonu  asfaltowego  o  grubości  5,0  cm  oraz  warstwy  ścieralnej
z betonu asfaltowego  o grubości 4,0 cm

2) dla  całego etapu – wykonanie  obustronnych  poboczy utwardzonych
z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  szerokości
0,75 cm

3) dla całego etapu – odtworzenie istniejących zjazdów oraz odtworzenie
istniejących rowów

4 Przebudowa istniejącego 
pasa drogowego drogi         
powiatowej w zakresie        
budowy ciągu pieszo 
– jezdnego (Etap 4 Kodrań)
oraz rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości 

Umowa zawarta w dniu 15.09.2015r.
z firmą
PHU „LARIX” Sp. z .o.o.
42-700 Lubliniec 
ul. Klonowa 11 

Przedmiotem  zamówienia  była przebudowa  istniejącego  pasa  drogowego
drogi powiatowej nr 1901E oraz 3947E w zakresie budowy ciągu pieszo –
jezdnego o szerokości 2,0 m na odcinku od. ul. Słonecznej w Sulmierzycach
do  granicy  z  gminą  Lgota  Wielka  –  ETAP  4  Kodrań  (Zadanie  1)  oraz
rozbudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Dworszowice  Pakoszowe
(Zadanie 2)

3



Dworszowice Pakoszowe

Wartość umowy:

netto:   436.438,09 zł
brutto:  536.818,85 zł

Zakres zamówienia dla Zadania 1 obejmował: 

1) budowę nowego odcinka ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni
z kostki betonowej

2) remont istniejących zjazdów oraz przepustów pod zjazdami

3) ustawienie  krawężnika  wzdłuż  krawędzi  jezdni  po  stronie
projektowanego ciągu

4) ustawienie obrzeży betonowych

5) poszerzenie jezdni o 0,5 m na całym odcinku drogi

6) oczyszczenie istniejącego rowu z namułu wraz z profilowaniem
skarp i wysianiem trawy

7) wykonanie 17 sztuk odwodnienia na istniejącym odcinku ciągu
(od  miejscowości  Sulmierzyce  do  miejscowości  Anielów)  oraz
5 sztuk odwodnienia na nowo budowanym odcinku ciągu

Zakres zamówienia dla Zadania 2 obejmował:

1) wykonanie  jezdni,  pobocza  i  zjazdu  bitumicznego  do  szkoły
w ramach rozbudowy drogi gminnej

2) wykonanie nakładki na pozostałym odcinku drogi gminnej

5
Zakup fabrycznie nowego 
ciągnika wraz z przyczepą

Umowa zawarta w dniu 21.10.2015r.
z firmą
P.H.U.P.  „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o.
98-337 Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 3

Wartość umowy:
netto: 174.500,00 zł
brutto: 214.635,00 zł

Przedmiotem  zamówienia  była dostawa  do  siedziby  Zamawiającego
fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą

6 Wykonanie otworów          
studni głębinowych             
w miejscowości Piekary 
gmina Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 17.12.2015r.
z firmą
HYDROWIERT  Kirsche  &  Skowron  Sp.
Jawna

97-400 Bełchatów   ul. 19 stycznia 15

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac wiertniczo – geologicznych
związanych  z  wykonaniem  otworu/-ów  studziennego/-ych  studni
głębinowej/-ych  w miejscowości  Piekary,  Gmina  Sulmierzyce  w oparciu
o zatwierdzony projekt prac geologicznych.              
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Wartość umowy:

netto: 232.000,00  zł
brutto: 285.360,00 zł

INWESTYCJE 2016r

L
p

Przedmiot zamówienia
Data zawarcia umowy, 

Nazwa, Adres wybranego wykonawcy, 
Cena netto i cena brutto

Zakres zamówienia

1

Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Ostrołęka      
i Dworszowice Pakoszowe 
gmina Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 14-03-2016r.
z firmą PPHU FAZI Jacek Szeliga 
ul. Wojska Polskiego 165

95-070 Aleksandrów Łódzki 

Wartość umowy:
netto:     81.300,82 zł

brutto:  100.000,01 zł           

Przedmiotem  zamówienia  było opracowanie  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej  budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Ostrołęka
i Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce na odcinku o długości ok.
9,00 km.

Do  działek  budowlanych  niezabudowanych  zaprojektowano  przyłącza
z  uwzględnieniem  2  metrowego  odcinka  od  granicy  działki  w  kierunku
centralnej części działki. Przyłącze zakończone korkiem.

Do  działek  budowlanych  zabudowanych  zaprojektowano  przyłącza
z  uwzględnieniem  2  metrowego  odcinka  od  granicy  działki  w  kierunku
centralnej części działki. Przyłącze zakończone studnią rewizyjną.

2

Opracowanie dokumentacji
projektowych 
przebudowy/rozbudowy 
dróg na terenie gminy 
Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 11-07-2016r.
z Panem mgr inż. Zdzisław Barański 
Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty 
97-500 Radomsko ul. Krańcowa 7

Wartość umowy:
netto:   101.000,00 zł

brutto:  124.230,00 zł 

3 Budowa siłowni 
zewnętrznych oraz placów 
zabaw na terenie gminy 
Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 12-07-2016r.
z firmą „APIS” Jadwiga Oziębło 
37-500 Jarosław ul. Kolaniki 19

Wartość umowy:

Przedmiotem  zamówienia  była budowa  siłowni  zewnętrznej
w miejscowości Sulmierzyce oraz Dworszowice Pakoszowe, budowa placu
zabaw  i  otwartej  siłowni  zewnętrznej  w  miejscowości  Wola  Wydrzyna,
Bieliki oraz Bogumiłowce gmina Sulmierzyce.
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netto:    137.481,03 zł

brutto:  169.101,67 zł

5

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych i pojedynczych 
budynków 
jednorodzinnych                 
w miejscowości Kodrań 
gmina Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 19-07-2016r.
z firmą STRABAG Sp. z o.o. 
05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10
Wartość umowy:

netto:     888.141,47  zł
brutto: 1.092.414,01  zł

Przedmiotem  zamówienia była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych  i  pojedynczych  budynków  jednorodzinnych  w  miejscowości
Kodrań gmina Sulmierzyce. 

Zakres robót obejmował w szczególności: 

• wykonanie  obustronnych  poszerzeń  jezdni  na  podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

• ułożenie w miejscach poszerzeń maty geokompozytowej (geosiatka
poliestrowa  zespolona  z  ultra  cienką  warstwą  geowłókniny
polipropylenowej w całości impregnowana bitumem)

• wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego (mieszanki bez zawartości destruktu)

• utwardzenie poboczy 

• utwardzenie  istniejących  zjazdów  do  granicy  pasa  drogowego
poprzez  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  obramowanej
krawężnikiem najazdowym oraz obrzeżem betonowym

INWESTYCJE 2017r

L
p

Przedmiot zamówienia
Data zawarcia umowy, 

Nazwa, Adres wybranego wykonawcy, 
Cena netto i cena brutto

Zakres zamówienia

1 Termomodernizacja            
i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej              
w miejscowości Ostrołęka  
gmina Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 21-03-2017r.
z Panem Eugeniuszem Bator, Panem 
Krzysztofem Bator oraz Panem Jackiem 
Bator prowadzącymi działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod nazwą               
Firma Remontowo – Budowlana 
„BATOREX” s.c. z siedzibą                            
w 42-160 Krzepice ul. Broniewskiego 6 

Przedmiotem  zamówienia  była  rozbiórka  części  obecnego  budynku  świetlicy,
termomodernizacja  i  przebudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości
Ostrołęka gmina Sulmierzyce wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki,
zbiornika  na  gaz  płynny,  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  oraz
zewnętrznej instalacji gazowej.
Część 1 zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  była  rozbiórka  części  obecnego  budynku  (w  elewacji
wschodniej) świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi.
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Wartość umowy:

Część 1 zamówienia 
netto:  4.878,05 zł
brutto: 6.000,00 zł
Część 2 zamówienia  
netto:  473.983,74 zł
brutto: 583.000,00 zł

Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Ostrołęka gmina Sulmierzyce obejmujących przebudowę
i  termomodernizację  budynku  świetlicy  wiejskiej,  budowę  bezodpływowego
zbiornika na ścieki, budowę płyty fundamentowej pod podziemny zbiornik na gaz
płynny,  montaż  podziemnego  zbiornika  na  gaz  płynny  oraz  wykonanie
zagospodarowania terenu.

2 Przebudowa obiektu           
sportowego w zakresie       
budowy budynku                
zaplecza sportowego           
w Sulmierzycach

Umowa zawarta w dniu 04-04-2017r.
z Panem Eugeniuszem Bator, Panem 
Krzysztofem Bator oraz Panem Jackiem 
Bator prowadzącymi działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod nazwą               
Firma Remontowo – Budowlana 
„BATOREX” s.c. z siedzibą                            
w 42-160 Krzepice ul. Broniewskiego 6 

Wartość umowy:
netto:   232.798,12 zł
brutto:  286.341,69 zł

Przedmiotem  zamówienia  było  wykonanie  robót  budowlanych  na  inwestycji
pn.  „Przebudowa  obiektu  sportowego  w  zakresie  budowy  budynku  zaplecza
sportowego  w  Sulmierzycach”.  Zakres  zamówienia  obejmował  wykonanie  robót
budowlanych  oraz  instalacji  na  wybudowanym  budynku  zaplecza  sportowego
w msc.  Sulmierzyce.  Szczegółowy zakres  robót  wskazany został  w przedmiarze
robót. 

3 Budowa pasywnego            
budynku  przedszkola         
w miejscowości                 
Sulmierzyce na 
dz.ew.1226/1                   
obręb 17 Sulmierzyce

Część 1 zamówienia 
Umowa zawarta w dniu 04-07-2017r. 
z Konsorcjum Firm: 
Lider - Piotr Machalewski i Witold 
Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Usługowe „WIKTOR” Sp. J. 
97-500 Radomsko ul. Kolejowa 8, 
Partner – ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.
42-200 Częstochowa ul. Poselska 30, 
Partner - „CZ.P.B.P. Przemysłówka”
Spółka Akcyjna 
42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 25, 

Wartość umowy:

netto:  7.967.500,00 zł
brutto: 9.800.025,00 zł

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie oraz budowa pasywnego budynku
przedszkola w miejscowości  Sulmierzyce na dz.ew.1226/1 obręb 17 Sulmierzyce
wraz  z  zagospodarowaniem  terenu,  na  który  składała  się  budowa  placu  zabaw,
miejsc  postojowych,  terenów  utwardzonych,  zjazdu  publicznego,  wyposażeniem
budynku oraz wykonaniem nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej.

1)Przedszkole  przeznaczone  jest  łącznie  dla  max  125  dzieci  –  pięć  oddziałów
po  25  dzieci.  Budynek  przedszkola  jest  obiektem  wolnostojącym,
jednokondygnacyjnym,  nie  podpiwniczonym,  zrealizowanym  w  technologii
tradycyjnej o pełnym programie użytkowym z własnym blokiem żywieniowym. 

2)Potrzeby  cieplne  realizowane  są w  100%  poprzez  instalacje  ogrzewania
podłogowego zasilanego z  pomp ciepła  z  wymiennikiem gruntowym pionowym.
W celu zminimalizowania strat cieplnych zastosowana została instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu, służąca
do wentylowania pomieszczeń. 

Budynek został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
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Część 2 zamówienia
Umowa zawarta w dniu 12-07-2017r. 
z Konsorcjum Firm: 
Lider - Piotr Machalewski i Witold 
Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Usługowe „WIKTOR” Sp. J. 
97-500 Radomsko ul. Kolejowa 8, 
Partner – ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.
42-200 Częstochowa ul. Poselska 30, 
Partner - „CZ.P.B.P. Przemysłówka”
Spółka Akcyjna 
42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 25, 

Wartość umowy:

netto:    228.800,00 zł
brutto:   281.424,00 zł

Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Umowa  o  dofinansowanie  podpisana  w  dniu  29  marca  2017r.  Wartość
dofinansowania     5.193.515,61 zł.

4 Przebudowa dróg                
w zakresie remontu             
nawierzchni jezdni,             
zjazdów oraz budowy 
ścieżki rowerowej               
na terenie gminy                 
Sulmierzyce 

Część 1 zamówienia 
Umowa zawarta w dniu 05-07-2017r.
z P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Wartość umowy:
netto:  162.403,75 zł
brutto: 199.756,61 zł

Część 2 zamówienia
Umowa zawarta w dniu  05-07-2017r.
z BRUKMAR s.c. Marcin Deska, Mariusz 
Wąs 42-100 Kłobuck, ul. Ogrodowa 41

Wartość umowy:

netto:   139.913,01 zł
brutto:  172.093,00 zł 

Przedmiotem zamówienia była przebudowa dróg w zakresie remontu nawierzchni 
jezdni, zjazdów oraz budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sulmierzyce.
Część 1 zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  była  przebudowa  drogi  wewnętrznej  ul.  Białodrzew
w miejscowości Sulmierzyce na odcinku 350,00m w zakresie remontu nawierzchni
jezdni, zjazdów, dojść do furtek oraz poboczy.

Zakres zamówienia obejmował w szczególności wykonanie:

• frezowania nawierzchni jezdni,

• nakładki z betonu asfaltowego na jezdni wraz z lokalnymi  poszerzeniami do
docelowej szerokości drogi 4,0 m,

• obustronnego obramowania jezdni krawężnikiem najazdowym,

• utwardzenia zjazdów do granicy pasa drogowego kostką betonową czerwoną,

• plantowania poboczy.
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Część 2 zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  była  przebudowa  istniejącego  pasa  drogowego  drogi
powiatowej Nr 3509E w zakresie budowy ścieżki rowerowej jednokierunkowej wraz
z  remontem istniejącego  przepustu  pod koroną drogi  oraz  umocnieniem płytami
ażurowymi.

Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

• budowę ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5m o nawierzchni
z kostki betonowej,

• remont istniejących zjazdów,

• ustawienia  krawężnika  wzdłuż  krawędzi  jezdni  oraz  obrzeży  betonowych
i palisady,

• remont istniejącego przepustu poprzez wymianę ścianek czołowych,

• remont istniejącego rowu poprzez umocnienie skarpy, przeciwskarpy oraz dna
rowu płytami ażurowymi.

5 Zakup wraz z dostawą        
fabrycznie nowego aparatu 
ultrasonograficznego dla 
Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Sulmierzycach

Umowa zawarta w dniu 19-07-2017r.
z ADO-MED Sp. z o.o.
41-600 Świętochłowice, 
ul. Bytomska 38B

Wartość umowy:

netto:   185.000,00 zł
brutto:  199.800,00 zł

Przedmiotem  zamówienia  był  zakup  wraz  z  dostawą  fabrycznie  nowego  (rok
produkcji 2017) aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem dla Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach. 
Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

• dostarczenie,  zainstalowanie  i  uruchomienie  aparatu  USG  wraz
z wyposażeniem tj. w szczególności głowicami do badań w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Sulmierzycach,

• przeszkolenie  w  języku  polskim  pracowników  wskazanych  przez
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego aparatu USG. Przeszkolenie
pracowników nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

• dostarczenie  instrukcji  obsługi  i  dokumentacji  technicznej  aparatu  USG
w języku polskim.

6 Przebudowa drogi               
dojazdowej  do gruntów 
rolnych w ramach               
przebudowy drogi               
wewnętrznej w zakresie 
utwardzenia nawierzchni 

Umowa zawarta w dniu 03-08-2017r.
z P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w  ramach  przebudowy drogi  wewnętrznej  w  zakresie  utwardzenia  nawierzchni
jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego w msc. Dworszowice Pakoszowe.
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jezdni i poboczy                  
w granicach pasa                 
drogowego oraz budowa 
chodnika                             
w msc. Dworszowice          
Pakoszowe

Wartość umowy:

netto:    1.967.334,16 zł
brutto:   2.419.821,02 zł

Zakres zamówienia obejmował w szczególności wykonanie:

• frezowania korekcyjne nawierzchni jezdni,

• konstrukcji jezdni lub wzmocnienie konstrukcji jezdni (w zależności od Etapu),

• poszerzeń jezdni, utwardzenia poboczy,

• zabezpieczenia  krawędzi  jezdni  krawężnikiem  betonowym  w  obrębie
istniejących  zjazdów  utwardzonych  oraz  w  obrębie  zjazdów  do  działek
siedliskowych,

• remontu istniejącego przepustu oraz istniejących urządzeń odwodnienia 

7 Rozbudowa parkingu          
przy cmentarzu                   
na ul. Strażackiej                
w Sulmierzycach oraz         
budowa chodnika w msc. 
Dworszowice                   
Pakoszowe

Umowa zawarta w dniu 07-11-2017r.
z firmą ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska
97-420 Szczerców, ul. Praga 50

Wartość umowy:

Część 1 zamówienia 
netto:   249.000,00 zł
brutto:  306.270,00 zł
Część 2 zamówienia 
netto:    529.000,00 zł
brutto:   650.670,00 zł

Przedmiotem  zamówienia  była  rozbudowa  parkingu  przy  cmentarzu
na ul.  Strażackiej  w Sulmierzycach oraz budowa chodnika w msc.  Dworszowice
Pakoszowe.
Część 1 zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  była  rozbudowa  parkingu  przy  cmentarzu
na  ul.  Strażackiej  w  Sulmierzycach  obejmująca  budowę  parkingu  z  miejscami
postojowymi,  nowego  odcinka  chodnika  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej,
przebudowę istniejącego zjazdu oraz budowę nowego zjazdu.  Miejsca postojowe
wykonane  zostały  z  betonowych  płyt  ażurowych  w  kolorze  szarym.  Otwory
w kostce ażurowej wypełnione zostały kruszywem frakcji 5-8mm. Dojazd do miejsc
postojowych  zapewniony  został  poprzez  jezdnię  manewrową  jednokierunkową
parkingu o szerokości 4,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze
grafitowym.  Parking po obwodzie obramowany został betonowymi krawężnikami
drogowymi typu lekkiego 15x30x100cm i 15x22x100.

Część 2 zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  była  budowa  chodnika  oraz  wykonanie  oznakowania
pionowego i poziomego w msc. Dworszowice Pakoszowe.

Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

• wykonanie poszerzeń korony drogi poprzez wykonanie nasypu z pospółki wraz 
z zagęszczeniem,

• budowę chodnika szerokości 1,5 m,

• wykonanie obramowania chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym,

• wykonanie  obramowania  chodnika  od  strony  działek  sąsiednich  obrzeżem
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betonowym,

• remont zjazdów na działki do granicy pasa drogowego, obramowanie od strony
jezdni:  krawężnik  betonowy,  obramowanie  od  strony  działek:  opornik
betonowy.  W przypadku zlokalizowania rowów za chodnikiem pod zjazdem
należało wykonać przepusty betonowe lub odwodnienie liniowe,

• wzmocnienie skarp rowów poprzez wykonanie umocnienia płytami ażurowymi
lub zastosowanie koryt betonowych,

• częściową wymianę przepustów pod zjazdami,

• zastąpienie części istniejących przepustów odwodnieniem liniowym,

• zabezpieczenie linii kablowych eN i telekomunikacyjnych pod zjazdami rurami
dwudzielnymi,

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z projektem stałej
organizacji ruchu.

INWESTYCJE 2018r

L
p

Przedmiot zamówienia
Data zawarcia umowy, 

Nazwa, Adres wybranego wykonawcy, 
Cena netto i cena brutto

Zakres zamówienia

1 Przebudowa i rozbudowa 
drogi gminnej od drogi 
gminnej nr 109252E           
w kierunku msc. Piekary 
oraz przebudowa drogi       
dojazdowej                          
w msc. Bogumiłowice        
od drogi wojewódzkiej       
nr 483 do drogi gminnej

Umowa zawarta w dniu 25-04-2018r.
z firmą HUCZ Sp. z o.o. Sp.k.
42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

Wartość umowy:

Część 1 zamówienia 
netto:  1.654.540,05 zł
brutto:  2.035.084,26 zł
Część 2 zamówienia 
netto:  469.386,38 zł
brutto: 577.345,25 zł

Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowa  i  rozbudowa drogi  gminnej  od  drogi
gminnej nr 109252E w kierunku msc. Piekary oraz przebudowa drogi dojazdowej
w msc. Bogumiłowice od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej. 
Część 1 zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowa  i  rozbudowa drogi  gminnej  od  drogi
gminnej nr 109252E w kierunku msc. Piekary o długości ponad 1300 mb.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

• Uzupełnienie  i  wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  warstwą  kruszywa
łamanego 0/31,5 mm

• Wykonanie  nowej  konstrukcji  podbudowy  na  poszerzeniach  jezdni  do
docelowej szerokości 5,0 m,

• Wykonanie nowych warstw asfaltowych jezdni,
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• Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,

• Wykonanie  zjazdów  indywidualnych  z  kostki  betonowej  do  działek
zabudowanych,

• Przebudowę istniejących przepustów pod drogą,

• Przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia,

• Przebudowę linii kablowej oświetlenia ulicznego,

Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej w msc. Bogumiłowice
od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej o długości ponad 300 mb.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

• Przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji podbudowy drogi dojazdowej,

• Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi dojazdowej,

• Wykonanie  lewostronnego  pobocza  z  kruszywa  łamanego  na  drodze
dojazdowej szerokości 0,75m,

• Wykonanie chodnika prawostronnego szerokości 1,5m,

• Wykonanie zjazdów indywidualnych.

2 Budowa targowiska            
przeznaczonego na cele
promocji lokalnych 
produktów w gminie 
Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 02-05-2018r. 
z firmą Piotr Machalewski i Witold 
Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano –
Usługowe „WIKTOR” Sp. J. 97-500 
Radomsko 
ul. Kolejowa 8,

Wartość umowy:

netto:  2.800,000,00 zł
brutto: 3.444.000,00 zł

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”
na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (dalej PFU) zadania pod nazwą
„Budowa  targowiska  przeznaczonego  na  cele  promocji  lokalnych  produktów
w gminie Sulmierzyce”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie  i  rozwijanie  podstawowych  usług  lokalnych  dla  ludności  wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa  o  dofinansowanie  podpisana  w  dniu  20  lutego  2018r.  Wartość
dofinansowania 982.694,00 zł.
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Planowana inwestycja ma na celu wybudowanie zadaszonego targowiska gminnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: droga, chodniki,
urządzona zieleń, mała architektura. Targowisko przeznaczone będzie łącznie dla
70  stanowisk  –  pięć  pawilonów  po  14  stanowisk.  Pawilony  będą  obiektami
wolnostojącymi,  jednokondygnacyjnymi,  nie  podpiwniczonymi  zrealizowanymi
w konstrukcji stalowej na planie prostokąta o wym. 32m x 18,8 m (jeden obiekt).
Targ będzie funkcjonował na zasadzie „sprzedaży z samochodu”.

3 Realizacja projektu pod  
nazwą „Walory Krainy 
Wielkiego Łuku Warty 
podstawą rozwoju turystyki
kulturowej i aktywnej         
w gminie Sulmierzyce”.

Część 1 oraz Część 3 zamówienia 
Umowa zawarta w dniu 22-06-2018r.
z Panem Grzegorzem Piwnikiem i Panem 
Piotrem Iskrzyńskim prowadzącymi 
działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej pod firmą FIBA s.c. Grzegorz 
Piwnik, Piotr Iskrzyński z siedzibą                  
w 97-561 Ładzice; Stobiecko Szlacheckie 
158 

Wartość umowy:

Część 1 zamówienia:
brutto: 3.105.999,66 zł
Część 3 zamówienia:
brutto: 1.969.999,32 zł

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  projektu  pod  nazwą  „Walory  Krainy
Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie
Sulmierzyce”.
Część 1 zamówienia:

I. Przebudowa  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  nr  35096E  na
odcinku  Sulmierzyce  –  Chorzenice  w  zakresie  budowy  ścieżki  rowerowej
jednokierunkowej  wraz  z  przykryciem  przydrożnego  rowu  i  budową  studni
betonowych oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu.

II. Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmującego budowę
deptaku  na  Placu  G.  Turskiego  w  msc.  Sulmierzyce,  aranżację  Parku  przy
ul. Słonecznej oraz Parku przy Placu Kościuszki w msc. Sulmierzyce, budowę
strefy aktywnego wypoczynku w msc. Ostrołęka i Eligiów gmina Sulmierzyce.

Część  2  zamówienia –  realizacja  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  zadania
obejmującego  budowę  budynku  strzelnicy  sportowej  wraz  z  torem  aktywności
fizycznej w msc. Sulmierzyce.

Część  3  zamówienia –  realizacja  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  zadania
obejmującego aranżację okolic zbiornika wodnego w msc. Dygudaj oraz adaptację
obiektu tzw. „Leśniczówki”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020  Oś
priorytetowa  VI  Rewitalizacja  i  potencjał  endogeniczny  regionu  Działanie  VI.2
Rozwój  gospodarki  turystycznej  Poddziałanie  VI.2.1  Rozwój  gospodarki
turystycznej.

Umowa  o  dofinansowanie  podpisana  w  dniu  2  lutego  2018r.  Wartość
dofinansowania 4.904.915,94 zł.
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4 Budowa odcinka sieci         
wodociągowej wraz            
z przyłączami                      
w miejscowości Ostrołęka 
gmina Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 17 lipca 2018r.
z Panem Zbigniewem Kaźmierczak 
prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą „KAŹMIERCZAK” Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych 
Zbigniew Kaźmiercak z siedzibą                     
w 97-310 Moszczenica; Kosów                       
ul. Główna 92

Wartość umowy:
netto:   225.567,00 zł
brutto: 277.447,41 zł

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  odcinka  sieci  wodociągowej  wraz
z przyłączami w miejscowości Ostrołęka gmina Sulmierzyce.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

• Budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 519,7 mb wraz z urządzeniami
towarzyszącymi. Sieć z rur średnicy 160 mm w systemie PEHD o połączeniach
zgrzewanych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych.

• Budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 64,2 mb z rur średnicy 160 mm
w systemie PEHD o połączeniach zgrzewanych doczołowo lub za pomocą muf
elektrooporowych.

• Budowa  13  sztuk  przyłączy  wodociągowych  wraz  z  wpięciem  do  nowo
wybudowanego odcinka sieci wodociągowej.

• Wykonanie  obowiązków  wynikających  z  uzgodnień,  opinii,  decyzji
załączonych do dokumentacji projektowej.

5 Przebudowa ulicy Polnej 
oraz remont ulicy Sadowej 
w msc. Sulmierzyce

Umowa zawarta w dniu 23 sierpnia 2018r.
z firmą HUCZ Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą        
w 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14 

Wartość umowy:
Część 1 zamówienia:
netto:   244.476,97 zł 
brutto: 300.706,67 zł

Część 2 zamówienia:

netto:   202.913,31 zł

brutto: 249.583,37 zł

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej oraz remont ulicy Sadowej
w msc. Sulmierzyce.

Część 1 zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej w Sulmierzycach - odcinek
o długości 144,54 mb.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

• Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

• Wyprofilowanie, uzupełnienie i dogęszczenie podbudowy z kruszywa,

• Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w miejscach niedostatecznej szerokości,

• Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek minieralno – bitumicznych
(warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna),

• Wykonanie poboczy z płyt ażurowych,

• Humusowanie  skarp,  wykonanie  trawników  oraz  wymianę  istniejącego
oznakowania pionowego.
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Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  ul.  Sadowej  w  Sulmierzycach  -  odcinek
o długości 678 mb.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

• Uzupełnienie braków nawierzchni kruszywem łamanym,

• Profilowanie  i  zagęszczenie  istniejącej  podbudowy  z  kruszywa  oraz
umocnienie destruktem,

• Profilowanie i uzupełnieni poboczy kruszywem,

• Na  odcinku  drogi  o  nawierzchni  asfaltowej  –  uzupełnienie  ubytków
nawierzchnią asfaltową.

6 Dostawa średniego              
samochodu specjalnego      
pożarniczego, ratowniczo –
gaśniczego na podwoziu     
z napędem 4x4 dla OSP      
w Bogumiłowicach

Umowa zawarta w dniu 23 sierpnia 2018r.
z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym 
„bocar” Sp. z o.o.
z siedzibą w 42-263 Wrzosowa; Korwinów 
ul. Okólna 15

Wartość umowy:
netto:   625.800,00 zł  

brutto: 769.734,00 zł  

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowego  (rok produkcji 2018 –
dotyczy  podwozia  i  zabudowy) średniego  samochodu  specjalnego  pożarniczego,
ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla
OSP w Bogumiłowicach. 
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