Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców stan na dzień 27.11.2018r.
ID
BDoK

S11

Oddział Szczecin

kategoria podmiotu
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1

2

3

6

- podwykonawca robót
budowlanych
- usługodawca
- dostawca
- dalszy podwykonawca robót
budowlanych
- dalszy usługodawca
- dalszy dostawca

7

01/S-11/INFRA/2015
wykonanie prac projektowych i nadzór autorski

EU/OM/463/2017
wykonanie obliczeń na potrzeby wydłużenia
czasu składowania belek

EU/OM/588/2017
zmiana rozwiązań projektowych w dokumentacji
dla obiektów: WD-1, M-3, WD-4, WD-4A, WD-5,
WD-6, M-8 i E-11
EU/S11/108/2017
wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej
w stosunku do zaprojektowanych rozwiązań
projektowych branży teletechnicznej, w zakresie
związanym z wykonaniem przyłącza kabla
Kronospan z kablem odchodzącym w stronę
miejsc. Czarnobór oraz przełączenie GPZ wraz z
wykonaniem niezbędnych dodatkowych
uzgodnień i konsultacji administracyjnych

1

"IVIA" S.A.

EU/OM/176/2018
ul. Jaskrowa 15,
43- Opracowanie opinii wraz z wykonaniem obliczeń
382 Bielsko-Biała
Od na potrzeby wydłużenia czasu składania belek na
dnia 26.03.2018r. zmiana
obiekt M3
siedziby spółóki:
al. Roździeńskiego 91,
40-203 Katowice
EU/OM/343/2018
Przygotowanie oraz uzyskanie wszelkich
niezbędnych opinii, uzgodnień na potrzeby
złożenia kompletnego wniosku o zgodę na
odstępstwo od przepisów technicznobudowlanychdla obiektów inżynieryjskich
realizowanych w ramach zadania w zakresie:
dopuszczenia zastosowania cemntu klasy CEM I
42,5; dopuszczenie zastosowania cmentu CEM
III/A

EU/OM/587/2018
wykonanie
opracowania posadowienia rusztowania
stacjonarnego pod obiektem E-11

usługodawca

EU/OM/721/2018
wykonanie
dodatkowych opracowań projektowych wraz z
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym
zmiany decyzji ZRID oraz zatwierdzeń przez
Zamawiającego i IK zgodnie z warunkami
kontraktu Obiektu WD-4 i K2

02/S-11/MU7119/2016
wyprodukowanie i dostawa stali prefabrykowanej
2

"ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland"
Sp. z o.o.

ul. Stalowa 1,
610 Katowice

40-

dostawca
EU/OM/618/2018
Dostawa stali zbrojeniowej A-III N gat. B500SP
Epstal (elementy pocięte, pogiete, strzemiona)

3

"Pro-Trans Consulting"
Ireneusz Sinica

S11.2015.18/11
wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy infrastruktury kolejowej

dalszy usługodawca

S11.2015.18/5
wykonanie prac projektowych w branży
geotechnicznej - kompleksowy projekt robót
geologicznych

dalszy usługodawca

S11.2015.18/3
projekt koncepcji systemu zarzadzania ruchem

dalszy usługodawca

ul. Plebiscytowa 1,
44-100 Gliwice

S11.2015.18/6
wstępny projekt budowlany obiektów
inżynierskich: K-2 w km 2+624, WD-7 w km
5+559, WD-9 w km 6+927, WD-12 w km 9+441,
wstepny przedmiar robót dla projektów
budowlanych jak wyżej , projekt budowlany
obiektów inżynierskich wymienionych jak wyżej

dalszy usługodawca

ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 74/309 E,
50-020 Wrocław

S.11.2015.18/8
wstępny projekt budowlany obiektów
inżynierskich: WD-4 WI (nad koleją) w km
3+832,WD-4 WI (nad S-11) w km 3+832, WD-5
w km 4+170, WD-6 w km 5+046, wstepny
przedmiar robót dla projektów budowlanych
wskazanych jak wyżej, projekt budowlany
obiektów inżynierskich wymienionych jak wyżej

dalszy usługodawca

S11.2015.18/2
mapa do celów projektowych oraz dokumentacja
geodezyjna i kartograficzna związana z
nabywaniem nieruchomości i z czasowym
korzystaniem z nieruchomości

dalszy usługodawca

ul. Wiejska 9,
110 Stargard

73-

4

AGRO TRADE
Grzegorz Bujak

ul. Cedzyna 180 G,
900 Kielce

25-

5

TELWAY Sp. z o.o.
z/s w Kryspinowie

Kryspinów 357,
060 Liszki

32-

6

CADMOST Sp. z o.o.
z/s w Gliwicach

7

CMSZ ATOM S.C.
Maciej Czerwiński, Maciej
Molęda i Witold Suwalski

8

GEOSYSTEM
Jerzy Cieszko

ul. Koszalińska 89,
400 Szczecinek

78-

9

10

11

80-298 Gdańsk,
ul. Budowlanych 21

GTI
Tymon Galewski

"GROTEX" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług
41-800 Zabrze,
Lompy 20
Technicznych
z/s
w Zabrzu

MENARD POLSKA
z o.o

Sp.

01-864 Warszawa ul.
Kochanowskiego 49a

S.11.2015.18/1
wstępny projekt budowlany obiektów
inżynierskich - WD-1 (nad koleją) ,WD -1 (nad S11) w km 1 + 508, oraz E - 8 w km 6 + 215 ;
wstępny przedmiar robót dla projektów
budowlanych wskazanych jak wyżej, projekt
budowlany obiektów inżynierskich w/w;
przedmiar robót dla PB; PW obiektów
inżynieryjnych i przedmiar robót; Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych; materiały potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i zatwierdzeń w/w opracowań

dalszy usługodawca

EU/OM/676/2017
wykonanie projektu fundamentu tymczasowego
pod podparcie krat VBR dla obiektu M-8

usługodawca

S.11.2015.18/7
wstępny projekt budowlany i projekt budowlany
przebudowy kolidujacej linii WN, nN, SN oraz
budowy oświetlenia drogowego oraz zasilania
wszystkich obiektów dla danej inwestycji;
ul.
wstępny przedmiar robót i przedmiar robót dla
w/w zadania; projekt wykonawczy i przedmiar
robót dla w/w zadania; Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa

11/S-11/INFRA/09/2016
prace projektowe w postaci dokumentacji
projektowej i dokumentacji wykonawczej w
zakresie wgłębnego wzmocnienia podłoża
gruntowego oraz wzmocnienia wgłębnego gruntu
stref przejściowych pomiędzy nasypem
gruntowym a obiektami mostowymi w tym m.in.
uzupełniające badania geologiczne dla potrzeb
wykonania projektu wgłębnego wzmocnienia
podłoża gruntowego, prowadzenia nadzoru
autorskiego nad wykonaną dokumentacją oraz
roboty budowlane polegające na kompleksowym
wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz
wzmocnienia wgłębnego gruntu stref
przejściowych między nasypem drogowym a
obiektami mostowymi z wyłączeniem robót
ziemnych, odwodnienia terenu, powierzchniowej
stabilizacji skarp i gabionów

19/S-11/CE/01/17
prace projektowe w postaci dokumentacji
projektowej posadowienia i dokumentacji
wykonawczej; roboty budowlane, polegające na
wykonaniu robót związanych z kompleksowym
wykonaniem posadowienia obiektów mostowych
w sposób bezpośredni , na kolumnach DSM, pod
budowę obiektów inżynierskich WD6, WD12,
E11

dalszy usługodawca

podwykonawca robót
budowlanych

12

HYDROINŻPROJEKT NOWOCZESNA INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA
Adrian Szelka

13

DORADZTWO I KONSULTING
ŚRODOWISKOWY OEL
DR INŻ. ANDRZEJ BRUSIŁO

44-240 Żory,
ul. Szoszowska 13C

S11.2015.18/4
prace projektowe w zakresie wykonania obliczeń
hydrologiczno-hydraulicznych dot. świateł
mostów i przepustów, zbiorników retencyjnych i
retencyjno-infiltrujących, przebudowywanych
cieków i rowów melioracyjnych, drenaży
melioracyjnych oraz drogowych; opracowanie
kompletnych wniosków o pozwolenie wodnoprawne oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym uwzględniającym
zaktualizowane elementy projektowe - obiekt M3 i M-8 (dawniej E- 8)

dalszy usługodawca

78-400 Szczecinek,
Wodociągowa 16B

14/S-11/INFRA/10/2016
nadzór środowiskowy/ przyrodniczy wraz z
wykonaniem kompleksowych prac związanych z
ustawieniem i utrzymywaniem wygrodzeń
herpetologicznych

usługodawca

ul.

21/S-11/CE/12/2016
świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia Zleceniodawcy na terenie
placów magazynowych Zleceniodawcy na
obszarze miasta Szczecinek oraz na terenie
zaplecza placu budowy

14

Zone HUNTERS
Sp. z o. o., S.k.

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Bukowska 114

64/S-11/CE/06/2017
świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia na terenie placów
magazynowych związanych z realizacją
Kontraktu oraz na terenie zaplecza placu budowy
- dla obiektu: WD-1, K-2, M-3, WD-4, WD-4a,
WD-5, WD-6, WD-7, M-8, WD-9, E-11, WD-12

usługodawca

81/S-11/CE/08/2017
świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia na terenie placów
magazynowych związanych z realizacją
Kontraktu oraz na terenie zaplecza placu budowy
- dla placu magazynowego dla obiektu WD-10

15

KELLER POLSKA S.A.

05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 172

20/S-11/CE/01/17
prace projektowe w postaci dokumentacji
posadowienia i dokumentacji wykonawczej wraz
z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad
wykonaną dokumentacją, oraz roboty
wykonawcze polegające na wykonaniu robót
związanych z kompleksowym wykonaniem
posadowienia obiektów mostowych w sposób
pośredni (w technologii PW) pod budowę
obiektów inżynierskich nr: K-2, WD-7, WD-1;
wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz
uzyskanie właściwych warunków posadowienia
obiektów, z wyłączeniem robót ziemnych,
platform roboczych, odwodnienia terenu

podwykonawca robót
budowlanych

15

KELLER POLSKA S.A.

05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 172

posadowienia i dokumentacji wykonawczej wraz
z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad
wykonaną dokumentacją, oraz roboty
wykonawcze polegające na wykonaniu robót
związanych z kompleksowym wykonaniem
posadowienia obiektów mostowych w sposób
pośredni (w technologii PW) pod budowę
obiektów inżynierskich nr: K-2, WD-7, WD-1;
wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz
uzyskanie właściwych warunków posadowienia
obiektów, z wyłączeniem robót ziemnych,
platform roboczych, odwodnienia terenu

podwykonawca robót
budowlanych

47/S-11/CE/04/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych - rozszerzenie o obiekt WD-10

16

17

18

19

20

PEKABEX BET S.A.

DS-COMM
Skóra Dariusz

FRANKI Polska Sp. z o.o.

HAWRO JÓZEF
Zakład Usług Leśnych,
Tartacznictwo, Handel
Drewnem

KA-RO Sp. z o.o.

60-462 Poznań,
ul.
Szarych Szeregów 27

23/S-11/CE/12/16
wyprodukowanie i dostawa towarów tj. belki typu
"GT", belki typu "Kujan", belki betonowe
sprężone typu "T"

dostawca

S11.2015.18/9
wstępny projekt budowlany sieci teletechnicznej i
kanału technologicznego; wstępny przedmiar
ul. Zofii Kossak 35,
43robót dla projektu budowlanego; projekt
436 Górki Wielkie
budowlany sieci teletechnicznej i kanału
technologicznego; przedmiar robót dla projektu
budowlanego

dalszy usługodawca

16-S-11/CE/01/17
prace projektowe w postaci dokumentacji
projektowej posadowienia i dokumentacji
31- wykonawczej; roboty budowlane, polegające na
wykonaniu robót związanych z komplekswowym
wykonaniem posadowienia obiektów mostowych
w sposób pośredni pod budowę obiektów M-3,
WD-4a, M-8

podwykonawca robót
budowlanych

Husów 155,
37-121 Husów

27/S-11/INFRA/01/2017
prace związane z kompleksowym usunięciem
drzew i krzewów, obejmujących swym zakresem
wycięcie i wykarczowanie wraz z usunięciem
drzew i krzewów, wywiezienie wykarczowanych
pni, karpin i gałęzi ściętych drzew, dużych
krzaków, podrostu roślinnego i ściętych krzewów
poza teren budowy

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Myśliborska 98E/149,
03-185 Warszawa

28/S-11/INFRA/02/2017
prace związane z kompleksową obsługą
geodezyjną inwestycji, w pełnym zakresie części
drogowej i mostowej, w tym wytyczenie
wszelkich elementów niezbędnych do realizacji
robót; wykonanie kontrolnych pomiarów w trakcie
realizacji robót i pomiarów porealizacyjnych przy
realizacji zadania inwestycyjnego; wznowienie
punktów granicznych wraz ze stabilizowaniem.

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Jasnogórska 44,
358 Kraków

30/S-11/CE/02/2017
kompleksowy nadzór laboratoryjny nad
wszystkimi pracami ziemnymi, drogowymi oraz
betonowymi dla wszystkich obiektów mostowych
i przepustuów podczas realizacji Kontraktu

EU/OM/450/2017
badanie wilgotności betonu

EU/OM/475/2017
badanie wilgotności betonu

21

BETOTEST POLSKA
Sp. z o.o.

ul. Zygmunta
Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin

EU/OM/456/2018
Odwiercenie 24 szt. odwiertów rdzeniowych o
średnicy ok 100 i 150mm, przygotowanie próbek
do badań oraz oznaczenie wytrzymałości betonu
na ściskanie, nasiąkliwości, wodoszczelnosci
oraz mrozoodporności.

usługodawca

EU/OM/505/2018
Wykonanie badań płytą dynamiczną w ilości 40
szt.

EU/OM/705/2018
Wykonanie badań plytą dynamiczną w ilosci 200
szt.

EU/OM/821/2018
Monitiring
temperatury konstrukcji betonowych dźwigarów
ustrojów obiektów: WD-10, WD-9. Monitoring w
wariancie I obejmuje: umieszczenie 9
punktów(czujników) pomiarowych w elemencie
wg ustaleń, odczyt temperatury co godzinę,
kontrola 2razy na dobę przez 3dni po 10 dniach
od betonowania, przygotowanie końcowego
raportu z całego okresu monitoringu

22

23

INTERASPHALT Sp. z o.o.

TREE CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3,
64-600 Oborniki
Wielkopolskie

07/S-11/CE/02/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem asfaltu lanego, wykonaniem
bitumicznych dylatacji, wykonaniem
przeciwspadków z asfaltu lanego

podwykonawca robót
budowlanych

Łubna 50C,
05-532 Baniocha

29/S-11/CE/02/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem rozbiórki obiektu inżynierskiego WD1 z uwzględnieniem wykonania robót
dodatkowych polegających na zmianie
technologii rozbiórki przęsła A-B obiektu WD-1 w
związku z nieusunięciem kolizji z czynnym
ciepłociągiem, oraz rozbiurka bunkra

podwykonawca robót
budowlanych

51.S-11.INFRA.04.2017
kompleksowe świadczenie obsługi laboratoryjnej
na Kontrakcie

EU/S11/021/2017
prace
polegające na sporządzeniu opracowania
projektu zabezpieczenia korpusu drogowego

EU/S11/064/2017
wykonanie sondowania CPT w km 4+380,
4+420, 4+450

EU/S11/001/2018
wykonanie sondowań sondą DPSH w km S11
8+570 - 8+854
24

LABORATORIUM DROGOWE ul. Goleniowska 92,
830 Szczecin
Sp. z o.o. Szczecin

70-

usługodawca
EU/OM/021/2018
badania gruntów niespoistych określającego kąt
tarcia wewnętrznego dla materiałów niespoistych - w ilości trzech badań

EU/S11/045/2018
wykonanie odwiertów geologicznych

EU/OM/493/2018
Wykonanie
sześciu analiz sitowych, wykonanie czterech
wskaźników piaskowych

EU/OM/735/2018
Wykonanie
badań płytą statyczną VSS w ilości 50 sztuk

25

V2B POLAND
MACIEJ KRAJEWSKI

42/S-11/INFRA/03/2017
prace związane z wykonaniem kompleksowej i
ul. Gen. Józefa Sowińskiego
szczegółowej inwentaryzacji początkowej i
21,
40- końcowej stanu dróg oraz istniejących budynków
018 Katowice
zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy i
narażonych na oddziaływanie Robót wraz z
monitoringiem stanu technicznego budynków

39/S-11/INFRA/03/2017
wyprodukowanie i dostawa betonów drogowych i
mostowych na Budowę

usługodawca

EU/S11/063/2017
sprzedaż i dostawa betonu

EU/OM/474/2017
wynajem
ładowarki wraz z operatorem i paliwem

EU/OM/519/2017
wynajem ładowarki wraz z operatorem i paliwem

EU/OM/647/2017
wynajem ładowarki wraz z operatorem i paliwem
1 szt.

26

X BETON
Sp.z o.o.

ul. Zagórze 2/15,
112 Poznań

61-

EU/OM/222/20198
wynajem ładowarki Fadroma wraz z operatorem i
paliwem

usługodawca

EU/OM/355/2018
dostawa grysu jednofrakcyjnego 8/16 w ilosci
szacunkowej do 30 ton

EU/OM/383/2018
Wynajem ładowarki Fadroma (łyżka 2,5m3) wraz
z operatorem i paliwem w ilosci 1 szt.

EU/OM/453/2018
dostawa
grysu jednofrakcyjnego 8/16 w ilosci
szacunkowej do 40 ton

EU/OM/476/2018
Wynajem ładowarki Fadroma (łyżka 2,5 m3)
wraz z operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

EU/OM/621/2018
Wynajem koparki Fadroma (łyżka 2,5m3) wraz z
operatorem i paliwem w ilosci 1 szt.

EU/OM/727/2018
Wynajem
ładowarki Fadroma (łyzka 2,5m3) wraz z
operatorem i paliwem w ilosci 1 szt.
50/S-11/CE/04/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem tymczasowych przyłączy
elektroenergetycznych dla placów budowy tj.
obiektów: WD1, K2, WD4, WD4a, M8, WD-9,
WD-10, E11, WD12
B/N 11.08.2017
wykonanie robót związanych z wykonaniem
przyłączenia sieci elektroenergetycznej 15kV do
węzła betoniarskiego

27

ELEKTROMARK
Marek Kuberski

ul. Waryńskiego 2,
78-400 Szczecinek

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/699/2017
przestawienie rozdzielni budowlanej na obiekcie
M-8
27

ELEKTROMARK
Marek Kuberski

ul. Waryńskiego 2,
78-400 Szczecinek

podwykonawca robót
budowlanych
EU/OM/711/2017
wykonanie rozgałęźnika za licznikowego na
obiekcie WD-9

EU/OM/789/2018
wykonanie przeglądu instalacji zasilającej
mobilny zakład produkcyjny - węzeł betoniarski

EU/OM/790/2018
wykonanie przeglądu instalacji zasilającej plac
budowy obiektów WD-1, K-2, WD-10, E-11

41/S-11/INFRA/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przecisku sterowanego fi 914/20 i
813/20 dla przebudowy kolizji sieci
Wodociągowej oraz robót związanych z
wykonaniem przecisku sterowanego fi 1016 wraz
z rurą osłonową fi 1016 dla przebudowy kolizji
sieci Kanalizacji Deszczowej pod DK20

28

PRI INŻBUD Sp. J.
ul. Przymiejska 15,
63400 Ostrów Wielkopolski
Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

31/S-11/CE/02/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem tymczasowych ścianek szczelnych

podwykonawca robót
budowlanych

36/S-11/CE/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przepustu

105/S-11/INFRA/11/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
rozbiórką istniejącej estakady w km 1+325 S11,
jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszacych

144/S-11/INFRA/05/2018
Wykonanie tymczasowych scianek szczelnych

29

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

ul. Betonowa 2,
88-300 Mogilno

43/S-11/CE/03/2017
wyprodukowanie i dostarczenie
prefabrykowanych żelbetowych przepustów
drogowych skrzynkowych klasy A

dostawca

29

Zbych-Pol & Mobet
Sp. z o.o.

ul. Betonowa 2,
88-300 Mogilno

43/S-11/CE/03/2017
wyprodukowanie i dostarczenie
prefabrykowanych żelbetowych przepustów
drogowych skrzynkowych klasy A

34/S-11/INFRA/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową sieci elektroenergetycznych nn i SN
oraz wykonanie oświetlenia drogowego, a także
wykonanie i montaż dodatkowej linii kablowej nr
416 od ZKSN Leśna do projektowanej mufy
kablowej kierunek stacja transformatorowa
słupowa nr 41072, jak również kompleksowe
wykonanie wszystkich prac polegających na
wykonaniu zsilenia żwirowni GW i podłączenie
wszystkich kontenerów GW wraz z niezbędnym
sprzętem oraz materiałami, wykonanie przewiertu
sterowanego (kolizja nr 10), wykonanie
demontażu linii napowietrznej SN-15kV PKP 2

30

"ELKON"
PIOTR KONIECZNY

al. Poznańska 58,
64-920 Piła

EU/OM/235/2017
wykonanie
przyłącza energetycznego kontenerów
laboratorium

102/S-11/INFRA/11/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem budowy linii zasilającej obiekty i
urządzenia telematyki drogowej oraz budową
złącz kablowych
EU/OM/332/2018
Kompleksowa naprawa uszkodzonych linii
kablowych 422,405,470 znajdujących się w
sąsiedztwie obiektu WD-7.

EU/S11/130/2018
Demontaż linii kablowych "KRONOSPAN"

38/S-11/CE/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych

61/S-11/CE/05/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych - rozszerzenie o obiekt WD-10

EU/OM/255A/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem - wykonanie drobnych prac
pomocniczych i towarzyszących

EU/OM/035/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

dostawca

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/301/2017
wykonanie drobnych prac pomocniczych i
towarzyszących zleconych przez Kierownika
robót mostowych

EU/S11/049/2017
wynajem dźwigu 40t wraz z operatorem, paliwem
oraz pełnym osprzętem

EU/OM/380/2017
wynajem samochodu samowyładowczego wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/384/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

EU/S11/073/2017
wynajem dźwigu wraz z operatorem i paliwem

EU/OM/542/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/589/2017
kompleksowy montaż układu pompowego na
przepuście PP-6 i PP-7; wykonanie wzmocnienia
podłoża (stablizacja cementem) oraz dowóz
stabilizacji

EU/OM/614/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem 1 szt.

EU/OM/638/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem 1 szt. oraz samochodu
samowyładowczego czteroosiowego wraz z
operatorem i paliwem 3 szt.

EU/S11/110A/2017
wynajem dźwigu 35 t wraz z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzętem 1 szt.

EU/OM/713/2017
wynajem wózka widłowego wraz z operatorem i
paliwem 1 szt.

111/S-11/CE/12/2017
wynajem części ogrodzonej nieruchomości
gruntowej - działki nr 10/8, 10/6, 10/3, 10/2, 10/4,
16/2 obręb 21 Szczecinek na potrzeby transportu
oraz zmagazynowania materiałów budowlanych

EU/OM/083/2018
Kompleksowy
montaż ukladu pompowego na przepuście PP-4A
w ilosci 100 sztuk i ustalonej cenie jednostkowej
80zł/szt.netto.

EU/OM/082/2018
Wynajem dźwigu klasy 35T wraz z
wykwalifikowanym, posiadajacym odpowiednie
uprawnienia operatorem obsługujacym sprzęt;
odpowiednim osprzetem.

EU/OM/148/2018
Wynajem
samochodu ciężarowego (dłużyca 24T) wraz z
operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

EU/OM/170/2018
Kompleksowy montaż ukladu pompowego na
przepuście PP-4A (montaż igłofiltrów wpłukiwanie, podłaczenie układu, uruchomienie
układu, demontaż układu)
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DALBET Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 78,
78-400 Szczecinek

EU/OM/287/2018
Wywóz
oraz utylizacja materiału pozostałego po
rozbiórce obiekty WD-1 (materiał zlokalizowany
przy podporze P1 oraz przy podporach P-2 - P-5)

EU/S11/69/2018
Wynajem koparko-ładowarki

EU/S11/78/2018
Wynajem koparki kołowej z łyżką skarpową oraz
wywrotki 8x4

EU/S11/87/2018
Wynajem dźwigu 30 ton oraz ciągnika z naczepą
niskopodwoziową

EU/S11/085/2018
Wynajem
ciągnika z naczepą niskopodwoziową

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/507/2018
Zakup i dostawa materiału do budowy nasypów z
kopalni Parsęcko

EU/S11/105/2018
Wynajem koparki kołowej

EU/S11/119/2018
Wynajem koparki kołowej z łyżką skarpową szt. 1
i wywrotki 8x4 szt.1.

EU/OM/620/2018
Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem w ilości 1 szt.

EU/S11/121/2018
Wynajem koparki kołowej szt. 1

EU/OM/645/2018
Dostawa materiału do budowy nasypów (piasek)
z kopalni Parsęcko na budowę S-11 w
Szczecinku do obiektu WD-12 w ilości
szacunkowej 600 ton

EU/OM/665/2018
Dostawa materiału do budowy nasypów z kopalni
Parsęcko na budowę do obiektu WD-12 w ilosci
szacunkowej 300 ton

EU/S11/131/2018
Wynajem koparki kołowej szt. 1

EU/OM/678a/2018
Zakup i
dostawa materiału do budowy nasypów (piasek)
z kopalni Parsęcko na budowę S-11 w
Szczecinku w ilosci szacunkowej 18000 ton.

EU/OM/704/2018
Wynajem dźwigu klasy 35T wraz z
wykwalifikowanym, posiadajacym odpowiednie
uprawnienia operatorem obsługujacym sprzęt,
odpowiedni osprzęt szt.1

EU/S11/146/2018
Wynajem koparki kołowej oraz walca drogowego

EU/S11/148/2018
Wynajem koparki kołowej, walca drogowego
oraz wywrotki 4 osiowej

EU/OM/776/2018
Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem i
paliwem 1szt.

EU/OM/791/2018
Zakup i
dostawa materiału do budowy nasypów(piasek) z
kopalni Parsęcko na budowę S-11 w Szczecinku
w ilości szacunkowej 18.000 ton
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33

STANLED I Sp. z o.o.

Warszawskie
Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A.

ul. I Brygady 35,
73-110 Stargard

53/S-11/INFRA/04/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przesięwzięcia w zakresie
przebudowy infrastruktury kolejowej, przebudowy
sieci trakcyjnej, przebudowy LON oraz
przebudowy oiświetlenia PKP, przebudowy
istniejących urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, kompleksowe wykonanie konstrukcji
odciążającej tory dla przebudowy kolizji
Wodociągu i Kanalizacji sanitarnej oraz
kompleksowe wykonanie przejscia dla pieszych,
jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszących

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Zabraniecka 8,
03-872 Warszawa

55/S-11/INFRA/04/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową istniejących sieci teletechnicznych,
oraz budową kanału technologicznego rurociągu sieci szerokopasmowej, wykonanie
przewiertu 3xHDPE110_6,3, wykonanie robót
dodatkowych związanych z przebudową kolizji nr
7 i przebudową kabla w kolizji nr 24

podwykonawca robót
budowlanych

46/S-11/INFRA/04/2017
sprzedaż i dostawa mieszanki na podbudowę
zasadniczą 0-31,5 mm piasku do budowy
nasypów; sprzedaż i dostawa kruszywa
naturalnego przeznaczonego do wykonania
warstwy mrozoochronnej

34

LAFARGE KRUSZYWA
I BETON Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24f,
02-135 Warszawa

dostawca

sprzedaż i dostawa mieszanki na podbudowę
zasadniczą 0-31,5 mm piasku do budowy
nasypów; sprzedaż i dostawa kruszywa
naturalnego przeznaczonego do wykonania
warstwy mrozoochronnej

34

LAFARGE KRUSZYWA
I BETON Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24f,
02-135 Warszawa

dostawca
EU/S11/030/2017
sprzedaż i dostawa mieszanki na podbudowę
zasadniczą kruszywa

EU/OM/379/2018
sprzedaż mieszanki bazaltowej 0-31,5 do
wykonania podbudowy zasadniczej drogi
serwisowej w ilosci szacunkowej 500 ton

35

HOSTER Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka 26A/1,
200 Wejherowo

49/S-11/INFRA/03/2017
wykonanie robót związanych z wykonaniem
84dwóch przewiertów sterowanych kablem
ciepłowniczym na odcinku sieci ciepłowniczej od
punktu W do W1

40/S-11/INFRA/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
odhumusowaniem i wykonaniem robót ziemnych,
jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych

77/S-11/INFRA/08/2017
transport piasku

EU/S11/101A/2017
wymiana mas ziemnych

99/S-11/INFRA/10/2017
wykonanie wymiany mas ziemnych polegających
na sprzedaży i dostawie piasku nasypowego
wraz z jednoczesnym wywozem i utylizacją mas
ziemnych pochodzących z wykopów

110/S-11/INFRA/12/2017
sprzedaż gruzu

EU/OM/013/2018
sprzedaż i dostawa gruzu

podwykonawca robót
budowlanych

115/S-11/INFRA/01/2018
odbiór i przyjęcie odpadów zmieszanych oraz
odpadów niebezpiecznych pochodzących z
nielegalnych składowisk odpadów znajdujących
się na Placu Budowy oraz ich
zagospodarowanie/utylizacja lub składowanie, a
także transport odpadów

EU/OM/043/2018
sprzedaż i dostawa gruzu

36

IMKOP
Ciecholewy 22,
Firma Usług Wielobranżowych
607 Konarzyny
Ireneusz Machuta

podwykonawca robót
budowlanych

98114/S-11/INFRA/01/2018
sprzedaż i dostawa gruzu

EU/OM/061/2018
sprzedaż i dostawa gruzu w ilości szacunkowej
do 400 ton

EU/OM/070/2018
sprzedaż i dostawa materiału spełniającego
wymagania STWiORB: M.11.01.04, M.29.03.01 i
M.29.03.05
EU/S11/030/2018
sprzedaż i dostawa nowych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x15cm, posiadających cztery uchwyty
montażowe w ilości 136szt.
EU/S11/025/2018
sprzedaż i
dostawa nowych betonowych płyt drogowych,
podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x15cm, posiadających cztery uchwyty
montażowe w ilości 100szt.
WMB/S11/01/2018
sprzedaż i dostawa nowych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x15cm, posiadających cztery uchwyty
montażowe w ilosci 30szt.

EU/OM/125/2018
Zakup i
dostawa gruzu w ilości szacunkowej do 300ton.

EU/OM/158/2018
Zakup i dostawa gruzu w ilości szacunkowej do
800 ton.

126/S-11/CE/02/2018
Sprzedaż i dostawa pospółki na zasypki i nasypy
mostowe wymienione w Zakresie Rzeczowo Finansowym
127/S-11/CE/02/2018
Wymiana mas ziemnych w miejscach
każdorazowo wskazanych pisemnie przez
przedstawiciela Usługobiorcy w zamówieniach

140/S-11/CE/05/2018
Wykonanie robót związanych z kompleksowym
wykonaniem drogi technologicznej.

37

ELJOT
Przedsiębiorstwo Usług
Inżynieryjno-Budowlanych
Jacek Luterek

ul. Marii Skłodowskiej-Curie
9/1,
71332 Szczecin

54/S-11/INFRA/04/2017
wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji
sieci wodociągowych, kanalizacjisanitarnych

podwykonawca robót
budowlanych

58/S-11/INFRA/05/2017
sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów o
różnoziarnistości U>=3,5

EU/S11/033A/2017
sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów

38

AUTO-KAM Firma
Handlowo-Usługowa
Kamil Jesionowski

Przydargiń Kolonia 1,
76-020 Bobolice

EU/S11/031/2017
wynajem ładowarki wraz z operatorem, paliwem i
pełnym osprzętem

dostawca

EU/S11/030B/2017
sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów

158/S-11/CE/08/2018
sprzedaż
i dostawa piasku na zasypki i nasypy mostowe

59/S-11/INFRA/05/2017
dostarczenie Odbiorcy geowłókniny

EU/S11/080/2017
dostawa geotkaniny 100/50 Ultimatec DJL 10

EU/S11/093/2017
dostawa geotkaniny

EU/S11/124/2017
dostawa geotkaniny polipropylenowa Wigeol 80
oraz geotkaniny 100/50 Ultimatex DJL 10

39

DROTEST
Biuro Inżynierii Drogowej
Józef Judycki,
Jacek Alenowicz
Sp.J.

Nowy Tuchom 2a,
80-209 Chwaszczyno

EU/S11/002/2018
dostawa geotkaniny poliestrowej 200/50kN TFI3200 oraz geotkaniny 100/50 Ultimatex DJL 10

116/S-11/INFRA/01/2018
dostawa geowłókniny

dostawca

118/S-11/INFRA/02/2018
dostawa geotkaniny poliestrowej, geosiatki oraz
maty bentoninowej

EU/OM/131/2018
Dostawa
wraz z transportem na budowę Geotkaniny
100/50 Ultimatex DJL 10

EU/OM/180/2018
Dostawa
wraz z transportem na budowę geotkaniny
100/50 Ultimatex DJL 10

40

LLOYD ACOUSTICS POLSKA
Sp. z o.o.

41

Ar-Gips Sp. z o.o.

Łysaków Drugi nr 47,
28-300 Jędrzejów

ul. Pilska 16,
400 Szczecinek

78-

56/S-11/CE/05/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem próbnych obciążeń pali oraz
wykonanie badania ciągłości pali metodą Soni
Echo

podwykonawca robót
budowlanych

B/N 25.05.2017
wyprodukowanie i dostarczenie betonu palowego
C30/37

dalszy dostawca

B/N 23.05.2017
wykonanie i dostarczenie koszy zbrojeniowych
pali Franki NG obiektu MS-3, WD-4a, E-8

dalszy dostawca

EU/S11/090/2017
wykonanie i dostawa siatek stalowych ze stali
B500A, spawalnej, żebrowanej oraz haków ze
stali nieocynkowanej

42

STALER
Towarzystwo Gospodarcze
Spółka
Nowakowski Wiesław

ul. Ustronie 53,
300 Brodnica

87-

101/S-11/INFRA/11/2017
wykonanie i dostawa siatek stalowych ze stali
B500A, spawalnej, żebrowanej oraz haków ze
stali nieocynkowanej o średnicy 12 mm
dostawca
EU/S11/149/2018
dostawa
siatek ocynkowanych typu 6.9 szt. 14 i haków
czarnych fi12 wraz z dostawą do Szczecinka

EU/S11/150/2018
dostawa
siatek ocynkowanych typu 1,10 szt. 14 i haków
czarnych fi12 wraz z dostawą do Szczecinka

43

Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
SUCHOCKI
Roman Suchocki

ul. Raciborska 1,
81-509 Gdynia

57/S-11/CE/05/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową istniejących sieci gazowych
wysokiego i średniego ciśnienia wraz z
materiałem oraz demontażem istniejących sieci

37/S-11/CE/03/2017
wynajem i dostawa elementów deskowań

EU/OM/393/2017
dostawa sklejki szalunkowej

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/441/2017
dostawa skejki szalunkowej brzozowo-sosnowej
PERI-TWIN i topolowej

84/S-11/CE/08/2017
wynajem i dostawa elementów deskowań

EU/OM/500/2017
dostawa sklejki szalunkowej

EU/OM/562/2017
dostawa sklejki szalunkowej

EU/OM/639/2017
dostawa sklejki szalunkowej topolowej

EU/OM/651/2017
dostawa sklejki szalunkowej o wymiarach
1250x2500x4 mm

107/S-11/CE/11/2017
wyprodukowanie i dostawa nowej sklejki
szalunkowej brzozowej o wym. 1,25x2,50m,
grubość 21mm, film 220g/m2 oraz o wym.
1,25x2,50m, grubość 21mm, film 120g/m2
44

PERI Polska

ul. Stołeczna 62,
860 Płochocin

05-

dostawca
108/S-11/CE/11/2017
wyprodukowanie i dostawa nowej skleki
szalunkowej brzozowej o wym. 1,25x2,50m,
grubość 21mm, film 220g/m2

EU/OM/104/2018
Wynajem samochodu ciężarowego (dłuzyca 24T)
wraz z operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

EU/OM/403/2018
Dostawa sklejki szalunkowej, o wymiarach
1250x2500x4mm w ilosci 8 arkuszy oraz dostawa
profili stykowych poszycia 21/40, L=3,00m w
ilosci 14 szt.

EU/OM/504/2018
Dostawa tarcz wyprzedzających M24 (026420),
Stożków śrubowych 2 M24/DW20, OC (114158),
płytek gwintowanych 20 (030860) oraz transport.

EU/OM/549/2018
Dostawa tarcz wyprzedzajacych M24, stożków
srubowych 2, płytek gwintowanych 20. Transport

EU/OM/784/2018
Zamówienie
nakrętki sześciokątnej DW15 S 30/108, nakrętki
sześciokątnej DW15 SW30/50 oraz ściągu
DW15 spawalnego

EU/OM/806/2018
Zamówienie na kotew spawalną DW15

45

JAKS Mroczek Sp. J.

ul. Mostnika 2,
70-672 Szczecin

46

SPiE Elbud Gdańsk S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87, 80557 Gdańsk

47

MAWI Firma Usługowa
Marcin Wiśniewski

ul. Obotrycka 14D,
684 Szczecin

71-

1/05/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przebudowy istniejących urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

dalszy podwykonawca

35/S-11/INFRA/03/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową sieci elektroenergetycznych
wysokiego napięcia (kolizje 110 kV)

podwykonawca robót
budowlanych

60/S-11/INFRA/05/2017
dostawa piasku

dostawca

B/N 26.06.2017
dostarczenie Odbiorcy cementu

EU/S11/028/2017
dostawa cementu II/B-V 32,5 R, dostawa
GRUNTAR 32,5 HRB E4
48

LAFARGE CEMENT S.A.

ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

dostawca
EU/S11/112/2017
dostawa cementu II/B-V 32,5R

112/S-11/INFRA/12/2017
dostawa
cementu Cem II/B-V32,5R.

49

Kopalnia Surowców
Mineralnych
S. Mroczek,
T. Szczepański
Sp. J.

B/N 26.06.2017
dostawa kruszyw
Parsęcko 98B,
400 Szczecinek

78-

dalszy dostawca

49

50

Kopalnia Surowców
Mineralnych
S. Mroczek,
T. Szczepański
Sp. J.

PKP Energetyka S.A.
Usługi, Zakład Pomorski

Parsęcko 98B,
400 Szczecinek

78-

dalszy dostawca
B/N 11.10.2017
sprzedaż kruszyw

ul. Czarnieckiego 8,
221 Szczecin

70-

02/05/2017
kompleksowe wykonanie przedwsięzięcia w
zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej,
przebudowy sieci trakcyjnej, przebudowy LON
oraz przebudowy oświetlenia PKP

dalszy podwykonawca

48/S-11/CE/04/2017
roboty budowlane w postaci robót żelbetowych i
montażowych łącznie z zapewnieniem sprzętu
ciężkiego

EU/OM/501/2017
usługa polegająca na wykonaniu tymczasowego
ogrodzenia z siatki leśnej przy obiekcie PP-1

51

CONPOL Sp. z o.o.

ul. Willowa 77,
32-085 Modlniczka

EU/OM/391/2018
Wykonanie reperów stałych przy przepustach
skrzynkowych w szacunkowej ilości 11 sztuk

podwykonawca

EU/OM/630/2018
Wykonanie piaskowania zbrojenia (dot. obiektu
WD-4A,WD-7, E-11), czyszczenia przejazdu
kolejowego (przy obiekcie WD-6, WD-7),
zabezpieczenia izolacji przyczółka styropianem
(dot. obiektu WD-7), frezowania płyty UN (dor.
Obiektu WD-5, WD-6), wykonanie platformy pod
dźwig z płyt żelbetowych (dot. obiektu WD-4A,
WD-7)
62/S-11/CE/05/2017
kompleksowe wykonanie robót budowlanych w
postaci robót żelbetowych i montażowych łącznie
z zapewnieniem sprzetu ciężkiego

52

ONMAX GROUP Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 1/11,
68-100 Żagań

66/S-11/CE/06/2017
kompleksowe wykonanie robót budowlanych w
postaci robót żelbetowych i montażowych łącznie
z zapewnieniem sprzetu ciężkiego

EU/OM/513/2017
wynajem ładowarki teleskopowej wraz z
osprzętem, operatorem i paliwem

68/S-11/INFRA/06/2017
zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/045/2017
wynajem wagi samochodowej elektronicznej najazdowej

EU/S11/037B/2017
wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzętem

69/S-11/INFRA/07/2017
zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu
53

IMKOP-BIS
Zakład Usługowy
Bartłomiej Machuta

podwykonawca robót
budowlanych

Ciecholewy 22,
86-607 Konarzyny
EU/OM/069/2018
zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem oraz paliwem, a także obsługi tego
sprzętu

123/S-11/INFRA/02/2018
zapewnienie
sprzętu budowlanego wraz z osprzętem oraz
paliwem, a także zapewnienie obsługi tego
sprzętu.

EU/OM/185/2018
zapewnienie
sprzetu budowlanego wraz z osprzetem oraz
paliwem, a także zapewnienie obsługi tego
sprzętu.

124/S-11/INFRA/02/2018
wykonanie
robót związanych z wykonaniem robót
brukarskich

54

Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81,
400 Szczecinek

52/S-11/INFRA/04/2017
wykonanie demontażu istniejącej sieci
napowietrznej obejmującej sieci oraz podpory
betonowe, ułożenie sieci cieplnej na odcinku W1W9a wraz z rurą osłonową, ułożenie sieci
cieplnej na odcinku W8 - W19 wraz z rurą
78osłonową, ułożenie sieci cieplnej na odcinku
W20 - W24 wraz z rurą osłonową, wykonanie
studni odcinających, wykonanie przecisku
wykopem otwartym z rur stalowych DN
406,4x8,8mm o dł. 34,5m pod ul. Koszalińską;
wykonanie komory cieplnej, zawory w komorach
na odcinku od W do W1

73/S-11/CE/07/2017
kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu przepustów
żelbetowych w postaci robót żelbetowych i
montażowych łącznie z zapewnieniem sprzętu
ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

94/S-11/CE/10/2017
kompleksowe wykonanie robót budowlanych w
postaci robót żelbetowych i montażowych na
obiekcie M-3 łącznie z zapewnieniem sprzetu
ciężkiego, jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszących

EU/OM/017/2018
wynajem dźwigu 35t wraz z osprzętem,
operatorem i paliwem 1 szt. oraz wynajem
ładowarki teleskopowej MANITU ORH 1740 wra
z osprzętem, operatorem i paliwem 1 szt.

podwkonawca robót
budowlanych

EU/OM/084/2018
Wykonanie
wygrodzeń oraz zabezpieczeń od strony BHP.
Prace przygotowawcze pod skucie pali na
obiekcie WD-4A. Ułożenie podkładów
betonowych na obiekcie WD-4A. Zabezpieczenie
stref niebezpiecznych na obiekcie WD-4A.
Uporzadkowanie oraz zabezpieczenie od strony
BHP placu przy budowie obiektu E-11.
Rozładunek na tymczasowym placu składowym
przepustów i stali zbrojeniowej.Rozladunek stali
zbrojeniowej przy obiektach WD-4,
WD-4A,E-11

EU/OM/203/2018
Montaż
dwóch warstw siatek zbrojeniowych tymczasowej
płyty; Beton płyt tymczasowej WMB

55

EM-BUD
Mariusz Łukomski

ul. Sportowa 18,
62-590 Golina

EU/OM/195/2018
Wynajem dźwigu 35 tonowego z zawiesiami 4
razy 6m, pasami, wraz z operatorem i paliwem w
ilosci 1 szt.

EU/OM/281/2018
Wynajem
dźwigu 35 tonowego z zawiesiami 4 razy 6m,
pasami, wraz z operatorem i paliwem w ilości 1
szt.

EU/OM/317/2018
Kompleksowy montaż układu pompowego na
obiekcie K-2 oraz przepuście PP-4 w ilosci 400
szt.

EU/OM/385/2018
Wynajem dźwigu 35 tonowego z zawiesiami 4
razy 6m, pasami, wraz z operatorem i paliwem w
ilości 1 szt. oraz wynajem ładowarki teleskopowej
MANITOU ORH 1740 o wysiegu 17m z
osprzetem: kosz obrotowy 5m, widły, łyżka 1,5m3
wraz z operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

usługodawca

usługodawca

EU/OM/402/2018
Wykonanie podbicia torowiska oraz uzupełnienia
tłucznia kolejowego w miejscu nowobudowanego
wiaduktu WD-4A oraz przepustu PP-4B

EU/OM/601/2018
Wynajem ładowarki teleskopowej MANITOU
ORH 1740 o wysiegu 17m z osprzetem: kosz
obrotowy 5m, widły, łyżka 1,5m3 wraz z
operatorem i paliwem w ilosci 1 szt.

EU/OM/689/2018 Wynajem dźwigu 35 tonowego
z zawiesiami 4 x 6m, pasami wraz z operatorem i
paliwem w ilości 1 szt.

67/S-11/INFRA/06/2017
Rozładunek stali zbrojeniowej przy obiektach WD4, WD-4A,

56

ADROG

pl. Jana Kilińskiego 2/24,
75-307 Koszalin

EU/OM/303/2017
dostawa używanych płyt drogowych

dostawca

EU/OM/214/2018
Dostawa
używanych płyt drogowych (podwójnie
zbrojonych , z uchwytami montażowymi)

57

WABUD Sp. z o.o.
Usługi Budowlane

ul. Gen. Leopolda
Okulickiego "Niedźwiadka" nr
2,
33-300 Nowy Sącz

45/S-11/CE/05/2017
kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i
montażowych

podwykonawca

58

LIEBHERR Polska Sp. z o.o.

ul. Hansa Liebherra 8,
41-710 Ruda Śląska

LPL/WRP/5/06/2017
wynajem ładowarki kołowej LIEBHERR L576
Xpower

dalszy usługodawca

74/S-11/CE/07/2017
kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu robót ziemnych
związanych z wykonaniem: wykopów, zasypek
wykopów, wymianę gruntów, wykonaniem
zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków
nasypów i wykonanie robót montażowych na
obiektach mostowych nr: Wd-1, K-2, M-3, WD-4,
WD-5, WD-4A, WD-6, WD-7, M-8, WD-9, WD10, E-11, WD-12 i przepustach żelbetowych nr:
PP-1, PP-1A, PP-2, PP-2A, PP-3, PP-4, PP-4A,
PP-4B, PP-6, PP-7, PP-7A, łącznie z
zapewnieniem sprzętu ciężkiego

59

BIS ROMAR
Mariusz Zakrzewski

ul. Lubuska 2,
86-300 Grudziądz

podwykonawca robót
budowlanych

podwykonawca robót
budowlanych

59

BIS ROMAR
Mariusz Zakrzewski

ul. Lubuska 2,
86-300 Grudziądz
EU/OM/701/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem oraz koparki gąsienicowej 24T wraz z
operatorem i paliwem

POROZUMIENIE NR 03.S11.INFRA.02.2018
niewykonanie oraz nienalezyte wykonanie
Umowy 74/S-11/CE/07/2017

60

AQUATECH
Barbara Antkowiak

ul. Spokojna 5b/16,
004 Sianów

76-

61

INS-EL Sp. z o.o., S.k.

ul. Brzezińska 4,
103 Łódź

92-

62

Transport Ciężarowy Mirosław
Dąbrowski

Nowostawy Dolne 36,
95-061 Dmosin

EU/S11/037A/2017
zakup i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych podwójnie zbrojonych

dostawca

G/17/1025-2
dostawa kabla

dalszy dostawca

B/N 03.07.2017
wynajem wozideł technologicznych 4 szt.

dalszy usługodawca

EU/OM/348/2017
wykonanie, montaż i dostawa tablic
informacyjnych

EU/OM/008/2017
wykonanie, montaż i dostawa tablic
informacyjnych

EU/OM/023/2017
wykonanie, dostawa, 3-krotne przestawienie,
utrzymanie i demontaż TOR na czas wycinki
drzew
EU/S11/034/2017
wykonanie, dostawa, 3krotne przestawienie,
utrzymanie i demontaż TOR na czas wycinki
drzew

63

ZNAK-POL
Violetta Zienkiewicz,
Ryszard Butkiewicz
Sp.J.

ul. Koszalińska 85,
400 Szczecinek

78-

EU/OM/036/2017
wykonanie, dostawa i ustawienie TOR
usługodawca

EU/OM/053/2017
wykonanie, dostawa i ustawienie TOR

EU/OM/422/2017
wykonanie, dostawa tablic informacyjnych oraz
słupków do montażu tab. Infor.

EU/S11/105/2017
dostawa znaków drog. wraz z niezbędnym
osprzętem

EU/S11/110/2017
dostawa taśmy żółtej oraz kleju do taśmy żółtej
do wykonania TOR

EU/S11/117/2017
dostawa taśmy żółtej oraz kleju do taśmy żółtej
do wykonania TOR

EU/S11/104/2018
Dostawa - znak B-20 szt.2

64

ZNAK-POL
Sławomir Zienkiewicz,
Ryszard Butkiewicz Sp. J.

ul. Koszalińska 85,
400 Szczecinek

EU/S11/109/2018
78- Dostawa taśmy żółtej do wykonania tymczasowej
organizacji ruchu 12 rolek, Kleju do taśmy 10
pojemników .
EU/S11/126/2018 Dostawa znaków do
organizacji ruchu rodndo R5: znak C-5 szt. 2,
wykonanie dwóch tablic informacyjnych F8.

EU/S11/030A/2017
wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

EU/S11/050/2017
wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

EU/S11/057/2017
wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

EU/OM/447/2017
wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

MH.01.09.2017
wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

MH.02.09.2017
sprzedaż kontenera wraz z transportem i
montażem

EU/OM/600/2017
wynajem kontenera 2 szt. wraz z transportem i
czyszczeniem

dostawca

EU/OM/078/2018
Najem kontenera socjalno-biurowego; Najem
kontenera magazynowego; Transport docelowy
2szt. Kontenera na budowę;Transport powrotny
po zakończeniu najmu z budowy);
Specjalistyczne czyszczenie - sprzatanie
końcowe.
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KONTIX Sp. z o.o.

ul. Ustronna 11, Janikowo,
62-006 Kobylnica

EU/OM/219/2018
Najem kontenera socjalno-biurowego złozonego
z dwóch kontenerów, najem kontenera socjalnobiurowego, montaz kontenera, demontaz
kontenera, transport docelowy, transport
powrotny, specjalistyczne czyszczenie

EU/OM/300/2018
Najem kontenera socjalno-biurowego w ilosci 1
szt., najem kontenera magazynowego w ilości 1
szt., transport docelowy 2 szt. kontenera,
transport powrotny po zakończeniu najmu,
specjalistyczne czyszczenie.

EU/OM/503/2018
Najem kontenera socjalno-biurowego, transport
docelowy, transport powrotny po zakończeniu
najmu , specjalistyczne czyszczenie

EU/OM/299/2018
Najem
kontenera socjalno-biurowego, kontenera
magazynowego, transportu docelowego,
transportu powrotnego, specjalistyczne
czyszczenie

EU/S11/096/2018
Najem kontenera socjalno-biurowego, najem
kontenera magazynowanego, transport powrotny
po zakończeniu najmu z budowy, specjalistyczne
czyszczenie

EU/OM/702/2018
Najem kontenera socjalnego w ilosci 1 szt.,
Transport docelowy 1szt kontenera na budowę,
transport powrotny, specjalistyczne czyszczenie

EU/OM/726/2018
Najem kontenera socjalnego w ilosci 2 szt.,
Transport docelowy 2szt kontenera na budowę,
transport powrotny, specjalistyczne czyszczenie

EU/OM/062/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

usługodawca

EU/S11/066/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/S11/068/2017
dostawa uchwytu słupka i zapory do znaków
drogowych

EU/S11/075/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/S11/079/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/S11/091/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/OM/094/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/S11/103/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

97/S-11/INFRA/10/2017
wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

EU/S11/019/2018
wykonanie i dostawa baterii do znaków
drogowych

EU/S11/044/2018
Dostawa
znaku drogowego B-33 ograniczenie prędkości
do 20km/h, szt. 20; słupka 3,5m, w ilosci 20
sztuk; Uchwytu w ilosci 40 szt oraz tranport na
teren budowy.

EU/S11/61/2018
Tablica
unijna szt. 2 łacznie z konstrukcjami wsporczymi i
uchwytami niezbędnymi do montazu oraz
transportem do Szczecinka.

66

TIOMAN Sp. z o.o.

Ostaszewo 57E,
148 Łysomice

87EU/S11/076/2018
Dostawa oznakowania pionowego
tymczasowego objazdu na ul. Koszalińskiej
DS..16, DS.15.

dostawca

66

TIOMAN Sp. z o.o.

Ostaszewo 57E,
148 Łysomice

87-

dostawca

EU/S11/088/2018
Dostawa oznakowania pionowego
tymczasowego objazd na ul. Koszalińskiej DS..
16, DS.15.

EU/S11/089/2018
Dostawa
oznakowania tymczasowego ul. Rybacka

EU/S11/095/2018
Dostawa "fali świetlnej" składającej się z 5
żółtych świateł.

EU/S11/098/2018
Dostawa tablicy informacyjnej RUCH
WAHADŁOWY szt.2, uchwyty, usługa
transportowa

EU/S11/108/2018
Dostawa materiałów - znaki tymczasowe

EU/S11/125/2018
Dostawa znaków do organizacji ruchu na ul.
Rybackiej S-11

EU/S11/139/2018
Dostawa znaków do organizacji ruchu na ul. DS.2, DS.-4.

EU/S11/134/2018
Dostawa "fali świetlnej" wraz z akumulatorem
składającej się z 5 żółtych świateł. Zasilanie
akumulatorowe, częstotliwość zmiany sygnałów
nadawania 30-+5 błysków na minutę.

EU/S11/144/2018
Dostawa podstaw pod znak drogowy U21 ab w
ilości 45 sztuk

EU/S11/141/2018
Dostawa
znaków do organizacji ruchu objazdu ul. Pilska
Obwodnica Szczecinka

EU/S11/013/2017
wynajem ładowarki i koparki wraz z operatorem,
paliwem i pełnym osprzętem

EU/S11/024/2017
wynajem ładowarki i koparki wraz z operatorem,
paliwem i pełnym osprzętem

EU/OM/266/2017
przewóz ziemi

EU/OM/307/2017
przewóz ziemi

EU/S11/067/2017
sprzedaż gruzu

67

Zakład UsługowoTransportowy
Jan Bańkiewicz

Marcelin 19,
422 Gwda Wielka

78-

EU/S11/070/2017
sprzedaż gruzu

usługodawca

EU/OM/468/2017
sprzedaż gruzu

EU/OM/504/2017
sprzedaż gruzu

EU/S11/104/2017
sprzedaż gruzu

EU/OM/111/2017
sprzedaż gruzu

EU/S11/077/2018
sprzedaż 0,5m3 betonu C35/B45 odbiór własny

68

VOLVO
Maszyny Budowlane
Polska Sp. z o.o.

69

Zakład Usługowy
"JANIAK" II
Janusz Janiak

Aleja Katowicka 215,
831 Młochów

Krągola Pierwsza 12a,
62-571 Stare Miasto

05-

L180H/U/00270/2017/JDA
wynajem samochodów Volvo

dalszy usługodawca

76/S-11/CE/08/2017
zapewnieniem sprzętu budowlanego wraz z
operatorem, osprzętem i paliwem

usługodawca

EU/OM/225/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/246/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/290/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/312/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/333/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/379/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/409/2017
wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/712/2017
wynajem koparki gąsienicowej Wacker Neuson
14504 wraz z operatorem i paliwem 1 szt.

EU/OM/330/2018 Wynajem koparki gąsienicowej
Wacker Neuson 14504 (16 ton) wraz z
operatorem i paliwem

EU/OM/431/2018
weryfikacja wykonania wygrodzeń oraz
zabezpieczeń, kontrola platform pod dźwigi,
uporządkowanie oraz zabezpieczenie od strony
BHP placów przy obiektach mostowych, nadzór
nad pracą pomp do odwodnienia wykopów na
PP, prace porządkowe
70

KOGUTOS Józef Antoniak
Sp. z o.o.

ul. Mieszka I nr 27,
965 Okonek

64-

EU/OM/538/2018
Wykonanie drobnych usług pomocniczych i
towarzyszących tj: weryfikacja wykonania
wygrodzeń oraz zabezpieczeń od strony bhp na
obiektach mostowych, kontrola platform pod
dźwigi, uporzadkowanie oraz zabezpieczenie od
strony bhp placow przy obiektach mostowych,
nadzór nad praca pomp do odwodnienia na PP,
prace porządkowe

EU/OM/542/2018
Wynajem koparki gąsienicowej Wacker Neuson
14504(16 ton) wraz z operatorem i paliwem w
ilosci 1 szt.

usługodawca

EU/OM/602/2018
Wynajem koparki gąsienicowej Wacker Neuson
14504(16 ton) wraz z operatorem i paliwem w
ilosci 1 szt.

EU/OM/634/2018
Wykonanie drobnych usług pomocniczych i
towarzyszacych: weryfikacja wykonania
wygrodzeń oraz zabezpieczeń od strony bhp na
obiektach mostowych, kontrola platform pod
dźwigi, uporządkowanie oraz zabezpieczenie od
strony BHP placów przy obiektach mostowych,
nadzór nad pracą pomp do odwodnienia
wykopów na PP, prace porządkowe.
EU/OM/680/2018
Wykonanie drobnych usług pomocniczych i
towarzyszacych: weryfikacja wykonania
wygrodzeń oraz zabezpieczeń od strony bhp na
obiektach mostowych, kontrola platform pod
dźwigi, uporządkowanie oraz zabezpieczenie od
strony BHP placów przy obiektach mostowych,
nadzór nad pracą pomp do odwodnienia
wykopów na PP, prace porządkowe.

EU/OM/679/2018
Wynajem koparki gąsienicowej Wacker Neuson
14504 (16ton) wraz z operatorem i paliwem w
ilosci 1szt.

71

BRUGG Systemy Rurowe
Sp. z o.o.

72

HABA - BETON
JOHANN BARTLECHNER
Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5,
860 Płochocin

05-

ul. Niemiecka 1, Olszowa,
47-143 Ujazd

B/N 08.08.2017
dostawa matewriałow wraz z zamontowaniem
przyłączy na połączeniu KMR, wyprowadzeniem
alarmu oraz montażem i demontażem głowicy
ciągnącej

dalszy dostawca

78/S-11/INFRA/08/2017
dostawa przepustów rurowych żelbetowych z
pełnymi ścięciami skarpowymi wraz z
uszczelkami oraz pastą uszczelniająco smarującą

dostawca

OF17109941
dostawa stali
73

ThyssenKrupp Energostal
S.A.

ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń

dalszy dostawca
OF1711081
dostawa stali

74

Konarzynki 19,
89-607 Konarzyny

ROMGAZ Sp. z o.o.

B/N 05.09.2017
dostarczanie oleju napędowego

dalszy dostawca

82/S-11/CE/08/2017
kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż
łożysk

83/S-11/CE/08/2017
kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż
łożysk dla obiektu WD-10

89/S-11/CE/09/2017
kompleksowe wykonanie sprężenia obiektu
mostowego WD-10, jak również wykonanie
wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących
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Freyssinet Polska Sp. z o.o.

ul. Głuszycka 5,
215 Warszawa

02-

44/S11/CE/08/2017
kompleksowe wykonanie sprężenia dla obiektów
mostowych: WD-4, WD-5, WD-9, E-11, WD-12 i
M-8, jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszących

podwykonawca robót
budowlanych

87/S-11/CE/09/2017
opracowanie projektu technologicznego wraz z
wytworzeniem i dostawę kompletnych systemów
ścian oporowych w technologii konstrukcji z
gruntu zbrojonego i konstrukcji odciążających z
geowłókniny, georusztu polipropylenowego i
pasów poliestrowych

EU/OM/808/2018
paneli dla obiektu M-3
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EM BUD PLUS
Łukomska

Anita

ul. Sportowa 18,
62-590 Golina

Dostawa

EU/OM/482/2017
wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego
(obiekt WD-7, przejazd w km 59,230 na linii
kolejowej nr 210 Chojnice - Runowo Pomorskie)
zgodnie z projektem oraz dostosowanie
istniejacego przejazdu na potrzeby ruchu
pojazdów budowy (obiekt K-2, przejazd w km
3,784 na linii kolejowej nr 404 Szczecinek Kołobrzeg)

EU/OM/327/2017
sprzedaż tarcicy iglastej i kantówki iglastej wraz z
transportem na Budowę

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/403/2017
sprzedaż tarcicy iglastej i kantówki iglastej wraz z
transportem na Budowę

EU/OM/503/2017
sprzedaż tarcicy iglastej i kantówki iglastej wraz z
transportem na Budowę

EU/OM/558/2017
sprzedaż tarcicy iglastej i kantówki iglastej wraz z
transportem na Budowę

EU/OM/626/2017
sprzedaż tarcicy iglastej bocznej, tarcicy iglastej i
kantówki iglastej wraz z transportem na Budowę

EU/OM/674/2017
sprzedaż tarcicy iglastej bocznej, tarcicy iglastej i
kantówki iglastej wraz z transportem na Budowę

EU/OM/042/2018
sprzedaż tarcicy iglastej bocznej, tarcicy iglastej i
kantówki iglastej wraz z transportem na Budowę
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Koszalińskie
Przedsiebiorstwo
Przemysłu Drzewnego S.A

ul. Waryńskiego 2,
78-400 Szczecinek

EU/OM/051/2018
sprzedaż deski (gr. 5cm, szer. 25cm, dł. 3-4m)
wraz z transportem na Budowę

EU/OM/085/2018
Zakup materiałów: Deska grubosci 5cm,
szrokości 25cm, dlugosci 3-4m w ilosci 1m3.
Deska grubości 2,5cm, szerokosci 15cm,
długosci 2-3m w ilosci 6m3. Kantówki iglastej,
świeża 10x10, długość 3m.Transport na budowę
S11w Szczecinku

EU/OM/090/2018 (EU/OM/115/2018)
Dostawa materiałów: Tarcica iglasta boczna,
świeża, klasa III, grubosci 2,5cm, szerokosci
10cm-12cm, długosci 3-5m; tarcica iglasta,
świeża, grubosci 5,0cm, szerokosci 15cm,
długosci 3-5m; kantówka iglasta świeża 10x10,
długość 3-5m,transport na budowę S11 w
Szczecinku.

dostawca

EU/OM/168/2018
Dostawa
materiałów: Tarcica iglasta boczna, świeża, klasa
III, grubości 2,5 cm, szerokości 10cm -12cm,
długości 3-5m; tarcica iglasta, żwieża, grubości
5,0cm, szerokości 15cm, długosci 3-5m;
kantówka iglasta, świeza 10x10, długość 3-5m;
transport na budowę S11 w Szczecinku
EU/OM/427/2018
Dostawa
materiałów: Tarcica iglasta boczna, świeża, klasa
III, grubości 2,5 cm, szerokości 10cm -12cm,
długości 3-5m; tarcica iglasta, żwieża, grubości
5,0cm, szerokości 15cm, długosci 3-5m;
kantówka iglasta, świeza 10x10, długość 3-5m;
transport na budowę S11 w Szczecinku
EU/OM/692/2018
Dostawa tarcicy iglastej bocznej, świeżej, klasy
III, grubości 2,5cm, szerokości 15cm, długosci 35m w ilosci 10m3, tarcicy iglastej, świeżej,
grubości 3,5cm, szerokosci 15cm, długosci 3-5m,
w ilosci 7m3; kantówek iglastych, świeżych
10x10, długość 3-5m w ilości 7m3; transport.

EU/S11/097/2017
dostawa spoiwa Hydratech do stabilizacji i
osuszania gruntu
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CONTINENTAL ROAD
Sp.J.
K.Majewski, K.Majewska

ul. Zagórze 2/29,
61-112 Poznań

EU/S11/114/2017
dostawa mieszanki popiolów lotnych Hydratech

dostawca

109/S-11/INFRA/12/2017
dostawa mieszanki popiołów lotnych Hydratech
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CONTINENTAL ROAD
Krzysztof Majewski

ul. Zagórze 2/29,
61-112 Poznań

EU/S11/019/2017
wynajem: walca wraz z operatorem i paliwem 1
szt.; rozsypywacza wraz z operatorem i paliwem
1 szt.; spycharki wraz z operatorem i paliwem 1
szt.; beczki z wodą wraz z operatorem, paliwem i
wodą 1 szt.; stabilizatora wraz z operatorem i
paliwem 1 szt.

EU/S11/020/2017
dostawa cementu w ilości 54,40 ton

SIKA POLAND Sp. z o.o.

ul. Ojca Beyzyma 10/3,
53-204 Wrocław

EU/OM/399/2017
dostawa środka gruntującego Sika Primer 3N1L

EU/OM/452/2017
dostawa: taśmy dylatacyjnej wew. SikaWaterbar
Am 350 Elastomer, taśmy dylatacyjnej zew.
zamykającej SikaWaterbar FAE 100 Elastomer,
taśmy SikaWaterbar MK 20 Tricomer

usługodawca

EU/OM/541/2017
dostawa: taśmy dylatacyjnej wew. SikaWaterbar
Am 350 Elastomer, taśmy dylatacyjnej zew.
zamykającej SikaWaterbar FAE 100 Elastomer

EU/OM/359/2018
Dostawa taśmy dylatacyjnej Sika Waterbar MK
20 Tricomer - Sika Tricomer KA 30/28 (rolka 25
mb) w ilosci 100mb oraz tasmy dylatacyjnej Sika
Waterbar MK 30 Tricomer - Sika Tricomer KA
40/40 (rolka 25mb) oraz Koszt transportu
dostawca

80

SIKA POLAND Sp. z o.o.

EU/OM/462/2018
Dostawa kitupoliuretanowego SikaFlex PRO3
600ml w ilości 200szt, środki gruntujące
SikaPrimer 3N 1L w ilosci 5L, Pistolet do
SikaFlex w ilosci 1 szt, transport na budowę.

ul. Karczunkowska 89,
02-871 Warszawa

EU/OM/522/2018
dostawa żywicy epoksydowej Sikadur - 53
(opakowania 18 kg) w ilości 20szt.

EU/OM/691/2018
Dostawa taśmy dylatacyjnej wewnętrznej
SikaWaterbar AM 350 Elastomer (rolka 25mb) w
ilości 25mb; taśmy dylatacyjnej zewnętrznej
zamykającej Sika Waterbar FAE 100 Elastomer
(rolka 40mb) w ilosci 40mb

EU/OM/703/2018
Dostawa
żywicy epoksydowej Sikafloor - 156(opakowania
25kg) w ilości 4szt.

EU/OM/392/2017
transport 250 szt. używanych płyt drogowych o
wymiarach 300x150x15cm

EU/OM/526/2017
transport 280 szt. używanych płyt drogowych o
wymiarach 300x150x15cm
81

FF FRACHT Sp. z o.o.
Oddział Wrocław

ul. Góralska 30,
610 Wrocław

53-

usługodawca
EU/OM/646/2017
transport 196 szt. używanych płyt drogowych o
wymiarach 300x150x15 cm

EU/OM/019/2018
transport 250 szt. używanych płyt drogowych o
wymiarach 300x15x15 cm
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ROBOTY ZIEMNE
Tomasz Przeniewski

ul. Lubichowska 103 A,
83-200 Starogard Gdański

92/S-11/INFRA/10/2017
zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem oraz paliwem, a także zapewnienia
obsługi tego sprzętu

usługodawca

70/S-11/INFRA/07/2017
dostarczenie studni

EU/OM/244/2018
dostawa rur PCV-U, lita, średnica 200mm,
SN8,L=2mb; rur PCV-U, lita,średnica
200mm,SN8, L=3mb; rur PCV-U,lita, średnica
200mm, SN8, L=6mb.
83

RUREX Sp. z o.o.

ul. Bodycha 8 A,
816 Opacz

05-

dostawca
EU/OM/373/2018
Dostawa Manszeta typu N 100x180 oraz
transport

EU/OM/737/2018
Dostawa
Wavin, rura lita 200mmx5,9mmx2000mm S ora
Wavin, rura lita 200mmx5,9mmx6000mm S

EU/OM/331/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem 1 szt. oraz wynajem samochodu
samowyładowczego 13t wraz z operatorem i
paliwem 1 szt.
EU/OM/360/2017
wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 13t wraz z operatorem i paliwem 1
szt.

EU/OM/469/2017
transport 550t gruzu z miejscowości Marcelin na
teren budowy

EU/OM/511/2017
wynajem koparko-ładowarki wraz z osprzętem,
operatorem i paliwem 1 szt. oraz wynajem
samochodu samowyładowczego czteroosiowego
20t wraz z operatorem i paliwem 1 szt.

EU/OM/532/2017
wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem 1 szt.

EU/OM/563/2017
wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 20t wraz z operatorem i paliwem 1
szt.
EU/OM/613/2017
wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 13t wraz z operatorem i paliwem 1
szt. oraz wynajem samochodu
samowyładowczego czteroosiowego 20t wraz z
operatorem i paliwem 1 szt.

EU/OM/648/2017
wynajem samochodu ciężarowego 10t wraz z
operatorem i paliwem

EU/S11/129/2017
wynajem koparko-ładowarki z młotem wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem w
ilości 1 szt.

EU/OM/089/2018
Wynajem koparki kołowej (łuzka skarpowa oraz
łużka do kopania) wraz z operatorem i paliwem w
ilości 1 szt.
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P.H.U. Romuald Żywno

ul. Artuleryjska 8b/1,
78-400 Szczecinek

EU/S11/029/2018
Wynajem koparko-ładowarki z młotem wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem w
ilości 1 szt.

EU/S11/031/2018
Wynajem
koparko-ładowarki z młotem wraz z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzętem w ilości 1 szt.

EU/OM/197/2018
Wynajem koparko-ładowarki New Holland wraz z
osprzętem, operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

EU/OM/220/2018
Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

EU/S11/070/2018
Wynajem samochodu samowyładowczego
dwuosiowego z otwieraną burtą 1 szt.

EU/OM/384/2018
Wynajem koparki kołowej (łyżka skarpowa oraz
łyżka do kopania) wraz z operatoremi paliwem w
ilości 1 szt. Oraz wynajem samochodu
samowyładowczego trzyosiowego 20t wraz z
operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

EU/OM/399/2018
Wynaje koparko ładowarki New Holland wraz z
osprzetem, operatorem i paliwem w ilosci 1 szt.

EU/S11/082/2018
Wynajem koparko-ładowarki z młotem wraz z
operatorem.

usługodawca

EU/S11/084/2018
Wynajęcie koparki kołowej z łyżką skarpową
wraz z operatorem. Wynajęcie samochodu z
otwieraną burtą o ładowności 10 ton.

EU/S11/106/2018
Wynajem samochodu trzy osiowego.

EU/S11/102/2017
dostawa cementu II/B-V 32,5 R w ilości 459t
85

RUBEN Sp. z o.o.

ul. Królewska 34,
83342 Kamienica Królewska

dostawca
EU/S11/113/2017
dostawa cementu II/B-V 32,5R
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Aspekt Laboratorium
Sp. z o.o.

ul. Chopina 96,
600 Jaworzno

90/S-11/CE/10/2017
kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń
statycznych i dynamicznych na obiektach: WD-1,
K-2, M-3, WD-4, WD-4A, WD-5, WD-6, WD-7, M8, WD-9, E-11 i WD-12
43-

usługodawca

91/S-11/CE/10/2017
kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń
statycznych i dynamicznych na obiekcie WD-10
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VFS Usługi Finansowe Polska
Sp. z o.o.

ul. Puławskiego 303,
02-785 Warszawa

nr 1822821-1/N
wynajem koparki gąsienicowej Volvo ECL380EL

dalszy usługodawca

EU/S11/106/2017
sprzedaż i dostawa używanych płyt drogowych,
podwójnie zbrojonych o wymiarach 300x150x15
cm

EU/OM/654/2017
dostawa używanych płyt drogowych , podwójnie
zbrojonych w rozmiarze 3,0m x 1m x 0,15m
88

GOLDBUD
Agnieszka Amroziak

ul. Marcina Kasprzaka
12a/12,
91-078 Łódź

dostawca
EU/S11/125/2017
sprzedaż i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x13cm

EU/S11/018/2018
sprzedaż i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x15cm oraz 300x130x15cm

EU/OM/634/2017
zakup, dostawa oraz rozładunek na budowie
mieszanki 0-31,5 mm na podbudowę zasadniczą
(STWiORb D.04.04.02) 4.600 Mg

EU/S11/120/2017
zakup, dostawa oraz rozładunek i transport na
budowę mieszanki 0-31,5 mm na podbudowę
zasadniczą (STWiORB D.04.04.02) 4.600 Mg

EU/S11/028/2018
zakup, dostawa oraz rozładunek i transport na
budowę mieszanki 0-31,5 mm na podbudowę
zasadniczą (STWiORB D.04.04.02) 8.900 Mg
89

EUROVIA BAZALTY S.A.

ul. Stawowa 18,
800 Lubań

59-

dostawca
EU/S11/075/2018
zakup, dostawa oraz rozładunek i transport na
budowę mieszanki 0-31,5 mm na podbudowę
zasadniczą (STWiORB D.04.04.02) 5.000 Mg
EU/S11/116/2018
zakup, dostawa oraz rozładunek i transport na
budowę mieszanki 0-31,5 mm na podbudowę
zasadniczą w jakosci zgodnej z (STWIORB
D.04.04.02) 7000,00 Mg

95/S-11/INFRA/02/2018
zakup, dostawa kruszywa bazaltowego na
podbudowę zasadniczą frakcji 0-31,5 mm

90

Amiantit Poland Sp. z o.o.

91

PILETEST Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 20,
299 Gdańsk

80-

ul. Warszawska 153/123,
43-300 Bielsko-Biała

72/S-11/INFRA/07/2017
dostawa rury CFW-GRP typu SE

dostawca

15110-ZAM-Piletest-MMEY-20171108
wykonanie próbnych obciążeń statycznych

dalszy usługodawca

EU/S11/119/2017
transport/dowóz gruzu ceglano-betonowego

92

JESION TRANS
Firma Handlowo-Usługowa

ul. Dworcowa 1A,
020 Bobolice

76-

EU/S11/129/2018
Wynajem samochodu ciężarowego
czteroosiowego szt. 2, koparki gąsienicowej
Liebherr szt. 1

usługodawca

EU/S11/155/2018
Wynajem
koparki kołowej oraz wywrotki 4 osiowej

100/S-11/INFRA/11/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
ułożeniem przepustów rurowych, jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych i
towarzyszących
93

AGRAF
Rafał Rocławski

ul. Balladyny 1A,
882 Szczecin

70-

podwykonawca

93

AGRAF
Rafał Rocławski

ul. Balladyny 1A,
882 Szczecin

70-

podwykonawca

EU/S11/094/2018 wynajem sprzetu oraz
wykonanie usług

104/S-11/CE/11/2017
wytworzenie i dostawa papy mostowej
termozgrzewalnej oraz gruntu bitumicznego do
papy termozgrzewalnej
94

SELENA S.A.

ul. Wyścigowa 56e,
53-012 Wrocław

dostawca
EU/S11/112/2017
dostawa masy gruntującej w ilości 960 kg Abizol R oraz masy gruntującej w ilości 2400 kg Abizol P

95

BŁAŻEJ & ROMAN
USŁUGI DŹWIGIEM
Błażej Kasperski
Roman Kmiecik
Sp. J.

EU/OM/697/2017
wynajem dżwigu klasy 300T oraz dźwigu klasy
90T wraz z operatorem, odpowiednim osprzętem
oraz paliwem
ul. Przemysłowa 28,
62-052 Komorniki

usługodawca

EU/OM/426/2018 wynajem żurawia
hydraulicznego klasy 250T wraz z osprzętem i
operatorem

15110-ZAM-05-Nystal-MMEY-20171026 dostawa
profili stalowych

96

NYSTAL S.A.

ul. Konduktorska 14,
40-155 Katowice

15110-ZAM-07-Nystal-MMEY-20180117 dostawa
profili stalowych

dalszy dostawca

15110-ZAM-08-Nystal-MMEY-20180214 dostawa
profili stalowych

EU/OM/220/2017
dostawa materiału - geokrata HDPE
teksturowana i perforowana

97

GEOINDEX Sp. z o.o.

ul. Olcha - Dębowa Polana
15,
66006 Zielona Góra

EU/OM/284/2017
dostawa materiału - geokrata HDPE
teksturowana i perforowana
dostawca

97

GEOINDEX Sp. z o.o.

ul. Olcha - Dębowa Polana
15,
66006 Zielona Góra

dostawca
EU/OM/710/2017
dostawa materiału - mata bentonitowa

EU/OM/793/2018
Dostawa
maty bentonitowej BENTOMAT
ST-K, masa
powierzchniowa 3300 g/m2, masa bentonitu
3000 g/m2 (rolka 5m x 40m) oraz transport

98

APM PRO Sp. z o.o.

98/S-11/INFRA/11/2017
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem Systemu Zarządzania Ruchem

ul. Barska 70,
43-300 Bielsko-Biała

podwykonawca robót
budowlanych

B/N 01.02.2018
pełnienie czynności ochrony mienia na terenie
obwodnicy Szczecinka

99

HUNTERS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 114,
62-065 Grodzisk Wielkopolski

dalszy usługodawca
Zlecenie do umowy o świadczenia usług
podwykonawstwa.
Świadczenie podwykonawstwa w zakresie usług
ochrony oraz innych usług dodatkowych. Usługa
ochrony.

100

101

SILESIA INVEST
Sp. z o.o. Sp. K.

TRANSBUD-WULKAN
Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Wieczorka 18-20,
44-100 Gliwice

ul. Sosnowa 7,
512 Preczów

42-

1/S/IMKOP/2018
przyjęcie odpadów zmieszanych pochodzących z
Placu Budowy oraz ich
zagospodarowanie/zutulizowanie lub
składowanie

dalszy usługodawca

2/S/IMKOP/2018
przyjęcie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z Placu Budowy oraz ich
zagospodarowanie/zutylizowanie lub
składowanie

dalszy usługodawca

121/S-11/CE/01/2018
Wykonanie robót ziemnych związanych z
wykonaniem: wykopów, zasypek wykopów,
wymiane gruntu, wykonanie zasypek za
przyczółkami, wykonanie stożków nasypów i
wykonanie robót montażowych łącznie z
zapewnieniem sprzętu ciężkiego.

102

DROMAXX Sp.z o.o.

ul. Objazdowa 1,
57-300 Kłodzko

112/S-11/CE/01/2018
Wykonanie robót ziemnych związanych z
wykonaniem: wykopów, zasypek wykopów,
wymiane gruntów, wykonanie zasypek za
pszczółkami, wykonanie stozków nasypów i
wykonanie robot montażowych łacznie z
zapewnieniem sprzętu ciężkiego
EU/OM/401/2018
Wykonanie platformy pod dźwig wraz z drogą
dojazdową za podporą P2, obiektu WD-7, z
materiału dostarczonego przez GW oraz
Rozbiórka platformy i dróg dojazdowych wraz z
odzyskaniem użytego materiału.

podwykonawca robót
budowlanych

103

104

105

106

107

HYDROMOST
Baran Luiza

EMER POMORZE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 14,
26-670 Pionki

103/S-11/CE/11/2017
Wykonanie izolacji ustroju niosącego (płycie
pomostowej i płytach przejsciowych) z papy
termozgrzewalnej. Wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszących.

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Niepodległości 42,
72-300 Gryfice

EU/S11/020/2018
Sprzedaż i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach
300x150x15cm oraz 300x130x15cm,
posiadajacych cztery uchwyty montażowe w
szacunkowej ilości 1350m2.

dostawca

GREEN HUNTERS
z o.o.Sp. K.

Zlecenie do umowy o świadczenia usług
podwykonawstwa.
Sp.
ul. Bukowska 114,
Świadczenie podwykonawstwa w zakresie usług
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ochrony oraz innych usług dodatkowych. Usługa
ochrony.

dalszy usługodawca

HUMAN HUNTERS
z o.o.Sp.K.

Zlecenie do umowy o świadczenia usług
podwykonawstwa.
Sp.
ul. Bukowska 114,
Świadczenie podwykonawstwa w zakresie usług
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ochrony oraz innych usług dodatkowych. Usługa
ochrony.

dalszy usługodawca

ul. Kresowa 30,
62-800 Kalisz

Zlecenie do umowy o świadczenia usług
podwykonawstwa.
Świadczenie podwykonawstwa w zakresie usług
ochrony oraz innych usług dodatkowych. Usługa
ochrony.

dalszy usługodawca

dostawca

Leco Sp. z o.o.

108

"WROMAC" Sp. z o.o.

Zimnik 35,
59-407 Mściwojów

113/S-11/INFRA/12/2017
Dostarczenie krawężników kamiennych
(krawęznik kamienny prosty bez ścięć 20x30cm1.050mb, kraweznik kamienny prosty 20x30cm,
ścięcia 4/12-150mb, krawężnik kamienny łukowy
bez ścięć r-1m-6mb, krawężnik kamienny łukowy
bez ścięć r-0,5m-3mb)
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Agencja Usługowa Stanisław
Cap

Święty Wojciech 52,
66-300 Międzyrzecz

117/S-11/INFRA/02/2018
Wykonanie robót związanych z przebudową
rowów i cieków melioracyjnych oraz wykonanie
wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących.

podwykonawca robót
budowlanych

110

GDA Sp. z o.o.

ul. Maszynowa 30,
80-298 Gdańsk

Dostawa maty bentonitowej Actimat NW50-25 w
ilosci 55 600m2

dalszy dostawca

EU/S11/037/2018
Wynajem ładowarki Liebherr z łyżką 5,2m3 wraz
z operatorem, paliwem oraz pełnym osprzetem w
ilości 1 szt.

111

Best Brokers Sp. z o.o.

ul. Parkowa 45/12,
71-634 Szczecin

usługodawca

111

Best Brokers Sp. z o.o.

ul. Parkowa 45/12,
71-634 Szczecin

EU/S11/016/2018
Wynajem
ładowarki Liebherr z łyżką 5,2m3 wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzetem w
ilości 1 szt.

usługodawca

EU/S11/010a/2018
Wynajem
wagi masztu oświetleniowego w ilosci 1szt.

122/S-11/INFRA/02/2018
Dostarczenie
płyt ażurowych (40x60x8, 40x60x10), szarej
kostki betonowej gr. 8 cm,szarej kostki
betonowej 8 cm nefazowanej, krawężnikia
betonowego 20x30 cm, obrzeży betonowych
8x30 cm.
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KAZIMIERZ GINTER
Zaklad
Produkcji Materiałów
Budowlanych
Zakład
Pracy Chronionej

ul. Kolejowa 4,
89-600 Chojnice

EU/OM/354/2018
Dostawa korytek ściekowych 30x50x15cm,
głebokość S7,5cm oraz kaucja zwrotna za palety.

dostawca

EU/OM/646/2018
Dostawa korytek ściekowych 30x50x15cm,
głębokości S7,5cm SST M.29.20.01

129/S-11/CE/02/18
Dostarczenie
nowych kotw talerzowych

113

P.H.U.P. STAL-BUD
SYTA I WSPÓLNICY Sp. J.

ul. Wiślańska 26,
43-430 Skoczów

dostawca
154/S-11/CE/07/18
Wykonanie,
dostawa oraz montaż stalowych balustrad
obiektów mostowych oraz balustrad schodów
skarpowych jak również wykonanie wszelkich
robót pomocniczych

114

P. P-U "WRZ" Wlodarczyk
Waldemar, Włodarczyk
Małgorzata s.c.

ul. Narutowicza 3e/15,
78-400 szczecinek

EU/S11/035/2018 (EU/S11/038/2018 - Aneks)
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni
asfaltowej przy ul. Koszalińskiej oraz ul. Leśnej.
Remont nawierzchni o gr. 4 cm; remont
nawierzchni o gr. 6 cm; remont nawierzchni o gr.
10cm.
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F.U.H. Birex
Radosław
Banaszyński

ul. T.Kościuszki 16/1,
63-200 Jarocin

EB/R/1/2018
Rozładunek z dyspozycją i transport kruszywa na
trasie PKP Szczecinek - Szczecinek place
Eurovia

podwykonawca robót
budowlanych

usługodawca

EU/OM/539/2017
(Aneks 1: EU/OM/539a/2017; Aneks 2:
EU/OM/539b/2017) Wynajem: kompletnego
układu pompowego dla przepustu PP-6;
kompletnego układu pompowego dla przepustu
PP-7

EU/OM/049/2018 (Aneks 1: EU/OM/169/2018)
Wynajem kompletnego układu pompowego dla
przepustu PP-4A

EU/S11/041/2018
Wynajem pompy tłokowej, transport na i z terenu
budowy

EU/OM/430/2018 (jest to aneks do zamówienia
EU/OM/259/2018)
Wynajem
kompletnego układu pompowego
dla
przepustu K-2
116

DRIAL POLAND Sp. z o.o.

ul. Katowicka 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

usługodawca
EU/OM/481/2018
Wynajem kompletnego układu pompowego dla
przepustu PP-4: jedna pompa tłokowa PT90,
50mb układu kolektora wraz z igłami fi32,
akcesoria.
EU/OM/550/2018
Wynajem kompletnego układu pompowego dla
przepustu PP-4A: dwie pompy tłokowe PT90,
46mb ukladu kolektora wraz z igłami fi32,
akcesoria.
EU/OM/677/2018
Wynajem kompletnego układu pompowego dla
przepustu PP-4A(wylot) oraz PP-4B(wylot):
pompa tłokowa PT90, 30mb układu kolektora
wraz z igłami fi50, akcesoria (kolano wpłukujace,
rura wpłukujaca, wąż ssawno-tłoczny, wąż płaski
pleciony, zaślepki, korki, rozdzielacze)

EU/S11/145/2018
Wynajem
kompletnego układu pompowego PT90.
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Jerzy Łaszkiewicz
"ZAKŁAD NAPRAWY WAG"

ul. Starowiejska 20,
73102 Witkowo Drugie

EU/S11/047a/2018
Dostawa wagi stalowo-betonowej 60MG 3x18m,
najazdowej - typ:WBS Concrete 60/3/18 - szt. 1

dostawca
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Rowibud Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 308,
44-151 Gliwice

128/S-11/CE/02/18
Dostawa nowych wpustów mostowych, sączek

dostawca

136/S-11/CE/04/18
Dostawa nowych krawężników kamiennych
119

Elżbieta Synowiecka ZAKŁAD
KAMIENIARSKI

ul. Leopolda Staffa nr 6,
58-150 Strzegom

dostawca
137/S-11/CE/04/18
Nowe krawężniki kamienne dla obiektu WD-10

120

"Tomex" Tomasz Prabucki

ul. Dr.Janusza Korczaka
24/25, 83-200 Starogard
Gdański

15110-U-01-TOMEX-MMEY-20180410 Roboty
budowlane polegające na ułozeniu siatek
stalowych warstwy transmisyjnej zgodnie z
Projektem Wykonawczym

dalszy usługodawca

EU/S11/050/2018
Podcięcie pali , odkucie heba, pomoc w
wyciąganiu pali.
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WYBURZ
Jerzy Cumbrowski

os. Nadwiślańskie II 5 d lok.
1, 86-170 Nowe

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/072/2018
Podcięcie pali , odkucie heba, pomoc w
wyciąganiu pali.

EU/OM/326/2017
Wynajem sprzętu wg bieżących potrzeb.

EU/OM/574/2017
Wynajem sprzętu wg bieżących potrzeb.

EU/OM/689/2017
Wynajem sprzętu wg bieżących potrzeb.

EU/OM/030/2018
Wynajem sprzętu wg bieżących potrzeb.
122

ATUT RENTAL Sp. z o.o.

ul. Lucerny 1,
687 Warszawa

04-

usługodawca
EU/S11/053/2018
Wynajem sprzetu wg bieżących potrzeb

EU/OM/437/2018
wynajem sprzętu

EU/S11/086/2018
wynajem sprzętu

EU/OM/598/2018

wynajem
sprzętu

EU/OM/241/2018
Uzupełnienie nierówności oraz braków
wykonanego betonu architektonicznego na
przyczółku C obiektu E-11 jezdnia prawa.

EU/OM/314/2018
Wykonanie rozbiórki stwierdzonych podczas wizji
lokalnej uszkodzeń betonowej poprzecznicy
Ustroju Nosnego WD-6 nitka lewa podpora nr 3
metodą hydrodynamiczną. Kompleksowe
usuniecie wadliwie wykonanych części
betonowych poprzecznicy w celu dobrania
metody naprawczej.

123

NIWA SP. z o.o. Sp.K.

EU/OM/606/2018
Wykonanie
iniekcji rys według załączonego planu
naprawczego nr PZJ M-32-00 oraz PZJ M-32-00
wraz z wykonaniem kompletnej iniekcji rys wraz z
badaniami odbiorowymi oraz opracowaniem
ul. Długa 14, Niwiska Dolne,
niezbędnej dokumentacji określonej w PZJ do
98-330 Pajęczno
prawidłowego wykonania robót w szczególnosci
opracowanie projektu technologicznego iniekcji,
wykonanie dokumentacji prac iniekcyjnych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz
w miejscu wykonanych prac iniekcyjnych
odtworzenie powierzchni betonu w standardzie
betonu architektonicznego w szacowanej ilosci
95mb.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/755/2018
Wykonanie
iniekcji rys według załączonego planu
naprawczego nr PZJ M-32-00 oraz PZJ M-32-00
wraz z wykonaniem kompletnej iniekcji rys wraz z
badaniami odbiorowymi oraz opracowaniem
niezbędnej dokumentacji określonej w PZJ do
prawidłowego wykonania robót w szczególnosci
opracowanie projektu technologicznego iniekcji,
wykonanie dokumentacji prac iniekcyjnych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz
w miejscu wykonanych prac iniekcyjnych
odtworzenie powierzchni betonu w standardzie
betonu architektonicznego w szacowanej ilosci
100mb.
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HYDROTREST Sp. z o.o.

ul. Abrahama 26/5,
81-366 Gdynia

125/S-11/INFRA/03/2018
Likwidacja urzadzeń wodnych do poboru wód
podziemnych na lokalnym ujęciu wód
podziemnych na otworze hydrogeologicznym nr
1/70.
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SYSTEMY I TECHNOLOGIE
Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 7,
59-100 Polkowice

134/S-11/CE/04/2018
Dostarczenie nowych gzymsów mostowych

podwykonawca robót
budowlanych

dostawca

126

127

128

SECUTEC Sp. z o.o.

Zakład Budowy Maszyn
Doswiadczalnych ZBMD s.c.

Michał Jurewicz
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe KADAKRYL

ul. Kuziennicza 5,
400 Jawor

ul. Pawła 6,
708 Ruda Śląska

59-

41-

ul. Juliusza Słowackiego 3,
86-050 Solec Kujawski

139/S-11/INFRA/04/2018
Kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż
barier ochronnych stalowych, drogowych wraz z
odcinkami pocztkowymi końcowym oraz
kotwami, a także wykonanie podlewki
cementowej.

podwykonawca robót
budowlanych

138/S-11/CE/04/2018
Wykonanie, dostawa i montaż mostowych
modulowych urzadzeń dylatacyjnychjednomodułowe hybrydowe urządzenia
dylatacyjne z płaszczem z austenitu

podwykonawca robót
budowlanych

141/S-11/CE/04/2018
Kompleksowe wykonanie: trójwarstwowej
nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej grubości
5mm na kapach chodnikowych, impregnacji
hydrofobowej powierzchni żelbetowych oraz
powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania
zarysów.

podwykonawca robót
budowlanych

UMOWA ZLECENIE
pełnienie unkcji kierownika budowy, kierowanie
robotami budowlanymi,
kierowaniemwytwarzaniem konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz nadzorów i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
sprawowanie kontroli technicznej utzrymania
obiektów budowlanych

129

Piotr Orzechowski
Engineering

UMOWA ZLECENIE
pełnienie unkcji kierownika budowy, kierowanie
robotami budowlanymi,
kierowaniemwytwarzaniem konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz nadzorów i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
sprawowanie kontroli technicznej utzrymania
obiektów budowlanych

ul. Na Stoku 41a lok. 6,
80-811 Gdańsk

usługodawca

UMOWA ZLECENIE
pełnienie unkcji kierownika budowy, kierowanie
robotami budowlanymi,
kierowaniemwytwarzaniem konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz nadzorów i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
sprawowanie kontroli technicznej utzrymania
obiektów budowlanych

130

Przedsiębiorstwo P-U-H
"PROWERK" Sp. z o.o.

Os. Piastów 61,
625 Kraków

145/S-11/INFRA/05/2018
Wykonanie, dostawa i montaż barier ochronnych
31drogowych w pasie rozdziału wraz z
odcinkamipoczatkowymi i końcowym oraz
kotwami

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/352/2018
Dostawa Geokompozytu drenażowego GXP N8
DREN ECO M (rolka o wymiarach 2m x 20mb)

131

Griltex Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 7,
002 Suchy Las

62-

dostawca

131

Griltex Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 7,
002 Suchy Las

62-

dostawca

EU/OM/633/2018
Dostawa Geokompozytu drenażowego GXP N8
DREN ECO M (rolka o wymiarach 2mx20mb)

EU/OM/312/2018
Wynajem żurawia hydraulicznego klasy 100T
wraz z wykwalifikowanym, posiadającym
odpowiednie uprawnienia operatorem
obsługującym sprzęt, odpowiednim osprzętem

EU/OM/588/2018
Wynajem żurawia hydraulicznego klasy 130T
wraz z operatorem i osprzętem

EU/OM/600/2018
Wynajem Żurawia klasy przynajmniej 300TŻuraw hydrauliczny (GMK 6300 lub 7450) z
balastem i mobilizacją na i z budowy w ilosci 1
szt.
132

HERKULES S.A.

ul. Annapol 5,
236 Warszawa

03-

usługodawca

EU/OM/340/2018
Wynajem
Żurawia klasy przynajmniej 300T

EU/OM/193/2018
Wynajem Żurawia klasy przynajmniej 160T

EU/OM/642/2018
Wynajem żurawia hydraulicznego klasy 100T

132/S-11/CE/04/2018
Wykonanie i dostawa elementów odwodnieniakolektor odwodnieniowy wykonany z rur
polipropylenowych PP wraz z systemem
zamocowań oraz jego montażem.

133

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego 77A,

60-

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/121/2018
Dostawa wraz ztransportem na budowę
stabilizatora sączka Flex CAP

133

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego 77A,
529 Poznań

EU/OM/103/2018
Dostawa wraz z transportem Rur PP
60Kielichowych 50mmx3,0mmx500mm oraz rur PP
kielichowych 160mmx4,9mmx500mm
dostawca
EU/OM/557/2018
Dostawa
rur PP Ø250, SN8, dwuzłączek do rur PP Ø250.
Transport.

EU/OM/807/2018
Dostawa
rur PP DN160/6m z kielichem SN8, dwuzłączek
PP DN160 SN8 oraz transport

143/S-11/INFRA/05/2018
Wykonanie ścieku trójkatnego metodą ciagłego
betonowania ślizgowego z wyłaczeniem obróbki
brukarskiej kieszeni wpustu deszczowego.

134

GM Roads Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 41,
130 Żarów

58-

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/594/2018
Wykonanie i montaż formowanych betonowych
profili o wys.6-10cm

135

MSP - Intop Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 6,
002 Dołuje

72-

133/S-11/CE/04/2018
Wykonanie, dostawa i montaż mostowych
modułowych urzadzeń dylatacyjnych zgodnie z
zakresem robót.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/079/2018
Oczyszczanie rowu melioracyjnego na odcinku
od rzeki Osoka do początku przebudowy Mel-04
o długości 87,38mb w miejscowości Miękowo.

136

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Wojciech Spychała

ul. Paderewskiego 3b,
630 Człopa

78-

wykonanie robót melioracyjnych - RL-Cz Rów
Leśny Czarnobór

148/S-11/INFRA/06/2018
kompleksowe wykonanie drenażu francuskiego
w ilości 1195mb, wraz ze studniami wylotowymi
do rowów oraz robotami towarzyszącymi.

podwykonawca robót
budowlanych

137

MIKROWAG Wagi
Samochodowe Łukasz
Rogowski

EU/S11/052/2017
montaż wagi samochodowej na terenie kopalni
"MAWI"
ul. Węgierska 239a, 33-300
Nowy Sącz

EU/S11/078/2017
dostawa płyt stalowych do wagi samochodowej

usługodawca

EU/S11/080/2018
Sprzeniesienie wagi samochodowej

138

DREW-BUD Jerzy Ciesielski

152/S-11/CE/06/2018
kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu robót ziemnych
związanych z wykonaniem wykopów, zasypek
wykopów, wymianą gruntu, wykonaniem zasypek
za przyczółkami, wykonaniem stożków nasypów i
wykonaniem robót montażowych łącznie z
zapewnieniem sprzętu ciężkiego
ul. Wodociągowa 6B, 78-400
Szczecinek

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/444/2018
Wynajem koparko-ładowarki wraz z osprzetem,
operatorem i paliwem w ilości 1 szt.

139

SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.

ul. Komunalna 7, 87-800
Włocławek

146S-11/INFRA/05/2018
wykonanie robót związanych z oznakowaniem
poziomym grubowarstwowym termoplastycznym
w technologii strukturalnej, w technologii
strukturalnej Dot line z funkcją akustyczną
oznakowaniem cienkowarstwowym i elementami
PEO

podwykonawca robót
budowlanych

157/S-11/INFRA/07/2018
Wykonanie elementów ulic bez nawierzchni z
masy bitumicznej, wykonanie chodników,
odwodnienia, wykonanie wszelkich robót
pomocniczych i towarzyszących wymagalnych
przez Nadzór inwestorski.
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PETROTECH A
Pakulski

Adam ul. Gdańska 40n,
915 Jastrowie

EU/S11/128/2018
Wynajem ładowarki ZL50G z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzetem szt. 1, wynajem
zagęszczarki Atlas Kopo 500kg z operatorem,
64- paliwem oraz pełnym osprzetem szt. 1, wynajem
koparko-ładowarki JCB z operatorem, paliwem
oraz pełnym osprzetem szt. 1

EU/S11/153/2018
Wynajem ładowarki ZL50G z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzętem 1 szt., wynajem
zagęszczarki Atlas Kopo 500kg z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzetem 1 szt.

EU/OM/495/2018
Wynajem
samochodu HDS - w wysiegu 10 m, udźwigu 1,5,
o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności wraz z
operatorem i paliwem.

EU/OM/320/2018
Wynajem samochodu HDS - w wysiegu 10 m,
udźwigu 1,5, o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności
wraz z operatorem i paliwem.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/717/2017
Wynajem samochodu HDS - w wysiegu 10 m,
udźwigu 1,5, o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności
wraz z operatorem i paliwem.

141

Usługi Transportowe
JAROSŁAW ŚWIRSKI

ul. Lipowa 26/2,
400 Szczecinek

78-

EU/OM/668/2017
Wynajem samochodu HDS - w wysiegu 10 m,
udźwigu 1,5, o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności
wraz z operatorem i paliwem.

usługodawca

EU/OM/512/2017
Wynajem
samochodu HDS - w wysiegu 10 m, udźwigu 1,5,
o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności wraz z
operatorem i paliwem.

EU/OM/352/2017
Wynajem
samochodu HDS - w wysiegu 10 m, udźwigu 1,5,
o wym. 2,4x7,2m, 8 ton ładowności wraz z
operatorem i paliwem.

EU/OM/724/2018
Wynajem samochodu HDS - o wyciagu 10
metrów, udźwig 1,5 ton, o wym: 2,4x7,2m, 8 ton
ładowności wraz z operatorem i paliwem w ilosci
1 szt.
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143

DREN Sp. z o.o.

GAZ BUDOWA Sp. z o.o.

ul. Podgórna 26,
210 Recz

147/S-11/INFRA/06/2018
kompleksowe wykonanie przepustów na rowie
73- Czarnobór w ilości 6 sztuk w tym dwa przepusty fi
1500 o łącznej długości 16mb i cztery sztuki fi
1000 o łacznej długosci 41mb oraz roboty
towarzyszące.

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Kołobrzeska 2,
320 Karlino

156/S-11/INFRA/07/2018
kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową gazociagu średniego ciśnieni DZ
78- 160 zlokalizowanego na działce leśnej nr 34 obr.
0026, m. Szczecinek kolidujacego z
przebudowanym rowem Czarnobór jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych i
towarzyszących.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/581/2018
wykonanie sześciu odwiertów średnicy 280mm
oraz długości 65cm

EU/OM/638/2018
dostawa sznura dylatacyjnego 20mm
THERMARODS, sznura dylatacyjnego 30mm
THERMARODS
144

GLOBEX Janusz Gotlib

ul. Motylewska 48, 64-920
Piła

usługodawca
EU/OM/715/2018
wykonanie czterech sztuk odwiertów średnicy
250mm oraz długości 65cm

EU/OM/774/2018
wykonanie dwóch sztuk odwiertów średnicy
300mm oraz długości 75cm

145

146

ENTRIM Sp. z o.o.

MMF PL Sp. z o.o.

159/S-11/CE/08/2018
kompleksowe wykonanie robót budowlanych
Golina-Kolonia nr 72, 62-590
polegających na wykonaniu robót ziemnych
Golina
(wykopy, zasypki wykopów, wymiana gruntu,
wykonanie zasypek za przyczółkami, wykonanie
stożków nasypów) oraz robót montażowych
154/S-11/CE/07/2018
kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu robót ziemnych
(wykopy, zasypki wykopów, wymiana gruntu,
ul. Uniwersytecka 13, 40-007
wykonanie zasypek za przyczółkami, wykonanie
Katowice
stożków nasypów) oraz robót montażowych

podwykonawca robót
budowlanych

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/568/2018
wynajem
koparki kołowej JS SW i New Holland z
operatorem i sprzętem

147

HTI BP Sp. z o.o. Północ Sp.
komandytowa

ul. Przywidzka 4, 80-174
Gdańsk

EU/S11/122/2018
Dostawa rur PEHD SN8 DN 800 z kielichem i
uszcz. Odc. 6mb-210mb

dostawca

148

STYRMANN Sp. z o.o.

ul. Chmielna 100, 00-801
Warszawa

EU/OM/636/2018
Dostawa
granulatu styropianowego 3-8mm

dostawca

EU/OM/647/2018
Dostawa
Gwożdzi do betonu X-C 32 MX (500 sztuk);
Naboji DX 6.8/11 M10 STD żółt. (500 szt); Krążki
plastikowe X-SW 30 (500szt.); transport
149

HILTI POLAND Sp. z o.o.

ul. Puławska 491, 02-844
Warszawa

dostawca
EU/OM/795/2018
Dostawa
Gwożdzi do betonu X-C 32 MX (500 sztuk);
Naboji DX 6.8/11 M10 STD żółt. (500 szt); Krążki
plastikowe X-SW 30 (500szt.); transport

EU/OM/649/2018
Dostawa
ekspansywnej, samorozlewnej zaprawy
EuroGrout 04 w ilosci 1.200kg
150

Hufgard Polska Sp. z o.o.

ul. Rząsawka 40, 42-209
Częstochowa

dostawca
EU/OM/798/2018
Zamówienie
na szpachlę cementową EuroCret Unispachtel
(worki 25kg) oraz transport

151

PHU EUROPIK Karol Łotocki

ul. Wąska 11D/16, 65-432
Zielona Góra

EU/OM/661/2018
Dostawa stalowych rur osłonowych fi 406,4 x 6,3
w ilosci 8mb, stalowych rur osłonowych fi 323,9 x
5,6 w ilosci 28mb, stalowych rur osłonowych fi
323,9 x 5,6 w ilości 21mb

152

SBD Serwis Budownictwa
Drogowego Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 16, 66-500
Strzelce Krajeńskie

EU/S11/132/2018
Wynajem frezarki Wirtgen 2000 wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem

dostawca

usługodawca

153

Forest Sp. z o.o.

ul. Pilska 27, 78-400
Szczecinek

EU/S11/138/2018
Zakup drobnych materiałów budowlanych na
potrzeby realizacji budowy.

dostawca

154

DOMTRANS DOMINIK CZAJA

ul. Kościańska 29, 62-066
Gronowo

EU/S11/140/2018
Wynajem koparki gąsienicowej Liebherr 904
szt.1

usługodawca

155

Styromap Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Milcz 4D, 64-800 Chodzież

EU/OM/720/2018
Dostawa
Regranulatu styropianowego EPS w ilości do
110m3 plus kaucja za worek Big Bag

dostawca

EU/OM/708/2018
Wynajem żurawia samojezdnego klasy 25T
Krupp MKM2025 wraz z wykwalifikowanym,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia
operatorem plus odpowiedni osprzęt
156

Zakład Usługowo-Wytwórczy
INKOMET

ul. Kolejowa 3, 78-400
Szczecinek

usługodawca
EU/OM/733/2018
Wynajem
żurawia samojezdnego klasy 25T Krupp
KMK2025 wraz z wykwalifikowanym,
posiadającym odpowiednie uprawnienia
operatorem plus odpowiedni osprzęt

157

Tomplast Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Modlińska 288, 03-152
Warszawa

EU/OM/725/2018
Dostawa: dystans betonowy punkty z drutem
prostym 40mm - 4 opakowania, listwa trapezowa
z dwoma drutami 40mm I=500mm szt. 925, rurka
PCV do ściągów RSR 100mb, stożek z tworzywa
sztucznego 1 opakowanie, drut wiązałkowy
1.2mm kręgi 64kg, listwa dreikant 25mm 100mb,
Kośc z drutem wiązałkowym 35/40/50 2
opakowanie, transport europaety szt 1, transport
palety niestandardowej szt 1.

dostawca

EU/OM/683/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach WD-1, K-2 oraz prac pomocniczych.

158

MAT-BUD Mosty Sp. z o.o.
Sp.K.

ul. Linki 7, 82-440 Dzierżgoń

EU/OM/740/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach WD-1, K-2 oraz prac pomocniczych.

EU/OM/753/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach WD-1, K-2, E-11 oraz prac
pomocniczych.

podwykonawca robót
budowlanych

159

Opportunity 66 Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Biegańskiego 10/7, 80-807
Gdańsk

EU/OM/684/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach mostowych oraz prac pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/690/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach mostowych oraz prac pomocniczych

160

Firma Usługowa DROWEX
Piotr Węgrowski

Wiśniówek Wertyce 12, 18315 Kołaki Kościelne

EU/OM/741/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach mostowych oraz prac pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/754/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach mostowych oraz prac pomocniczych

EU/OM/732/2018
Dostawa
sklejki szalunkowej topolowej, o wymiarach
1250x2500x21mm, film 170g/m² w ilości 675
arkuszy

161

Przedsiębiorstwo
Przemysłowo-Handlowe
"STANLAB" Sp. J.P. Mączka,
K. Bryda

ul. Diamentowa 7, 20-447
Lublin

EU/OM/756/2018
Dostawa
sklejki szalunkowej topolowej, o wymiarach
1250x2500x21mm, film 170g/m² w ilości 135

dostawca

arkuszy

EU/OM/792/2018
Dostawa
sklejki szalunkowej topolowej, o wymiarach
1250x1250x21mm, film 170g/m² w ilości 495
arkuszy

162

ZEM Swarzędz Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Grudzińskiego
72, 62-020 Swarzędz

163

ELEKTRO-FIL Filip Konieczny

al. Poznańska 58,
64-920 Piła

EU/OM/757/2018
Dostawa
żeliwnego wpustu mostowego HOLKO-ZEM
320/2, odpływu pionowego DN100, kosza
osodczego, klasa B125, wielkość rusztu
300x300, złącze śrubowe oraz transport

dostawca

EU/S11/142/2018
Zamówienie
na demontaż linii kablowych "KRONOSPAN"

podwykonawca robót
budowlanych

164

"PROFI WODD" Marcin
Białczyk

ul. Polna nr 29I, lok.3
400 Szczecinek

EU/OM/751/2018
Dostawa
deski 25mm, szerokość 130mm-180mm, długość
3600mm-5000mm w ilości 17m3; deski 35mm
78- szerokość 130mm-180mm, długość 3600mm5000mm w ilości 4m3; deski 50mm, szerokość
130mm-180mm, długość 3600mm-5000mm w
ilości 7m3 oraz kantówki 100mmx100mm,
długość 4000mm-5000mm w ilości 7m3

dostawca

EU/OM/758/2018
Zamówienie
na: podkładka betonowa "kość" 20/25/30
3600szt., listwa faz trójkątna 20/20/28/2500
400mb, rurka do ściągów szalunkowych pcv
22/26/2000 100szt., konus do rurek
szalunkowych 10 FI22/26 500 szt., nakrętka
spawalna D15 30x50mm 110 szt., tarcza 125x1,0
SQ metal cięcie 20 szt., tarcza 125*3,2 metal
cięcie 42A-02 20szt., tarcza diament do szlif
podwójny segment 125mm 5szt., drut
wiązałkowy 1,4mm 40kg, listwa betonowa typu
banan, karbowana wys. 40mm 800szt. oraz
transport

165

Sławomir Ciosek "SC DAKO"

ul. Lubińska nr 6 53-524
Wrocław

EU/OM/778/2018
Zamówienie
na: drut wiązałkowy 1,4mm(krąg), listwa fazująca
25/25/35, piasek kwarcowy do piaskowania
0,8mm-1,4mm(worki 25kg), palety oraz transport

dostawca

EU/OM/797/2018
Zamówienie
na streckmetal w odcinkach 0,6mb x 2,5mb oraz
transport

EU/OM/809/2018
Zamówienie
na rurki osłonowe do ściągu oraz transport

165/S-11/CE/09/2018
Kompleksowe
wykonanie robót żelbetowych i montażowych
oraz wykonanie wszelkich robót pomocniczych

ul. Armii Krajowej 15/28
661 Białystok

16-

Kazimierz nr 11,
425 Biały Bór

78- EU/S11/151/2018
Wynajem
koparko ładowarki New Holand LB 115

166

TOBAS Sp. z o.o.

167

Przedsiębiorstwo Usługowe
Domikop Dominik Orzłowski

168

ANTARES GROUP DZMITRY ul. Ogrodowa 3/1,
240 Kcynia
RAMANIUK

89-

EU/S11/154/2018
Wykonanie
drobnych prac pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

usługodawca

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/152/2018
równiarki bez systemu

169

Zakład Remontu i Utrzymania
Chociwle 8a,
Dróg "DROGOTEX" Rachtan
020 Bobolice
Ireneusz

Wynajem

76-

usługodawca

EU/S11/156/2018
Wynajem
walca drogowego 15 ton

170

Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe "BUDREM" Piotr
Tarasiewicz

171

"MONTOSTAL" Dygas Michał

172

BETARD Sp. z o.o.

ul. Polna 30,
095 Długołęka

55-

173

J&T Małek Jolanta Małek

ul. Bajkowa 7,
100 Tarnów

77-

174

Julian Dominiak P.H.
"ELEKTRO-DOM"

ul. Warszawska 3/3,
400 Szczecinek

78-

Maliszów ul. Słoneczna 90,
26-624 Kowala-Stępocina

ul. Żeromskiego 14,
800 Chodzież

64-

EU/OM/788/2018
Wykonanie
tymczasowego oświetlenia dla obiektu E-11,
które składa się z: dostawy i montażu opraw
oświetleniowych 400W wraz ze źródłem światła;
podłączenia masztów przewodem HO7RNF(OnPD) 3x2,5mm do istniejącej rozdzielni
budowlanej; dodatkowego zabezpieczenia
przewodu zasilającego-rura osłonowa typu Arot
DVR 40mm.

dostawca

EU/OM/775/2018
Wykonanie
montażu zbrojenia na budowie stalą klasy A-IIIN
na obiektach WD-1, K-2 oraz prac pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

162/S-11/CE/08/2018
Dostarczenie
nowych prefabrykowanych stopni schodów
skarpowych oraz obrzeży betonowych

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/159/2018
Wynajem
koparki kołowej oraz wywrotki 4 osiowej

dostawca

168/S-11/INFRA/10/2018
Dostawa
materiałów niezbędnych do wykonania: linii
zasilającej obiekty i urządzeń telematyki
drogowej, złącz kabli, przebudowy sieci
elektoenergetycznych nn i SN, oświetlenia
drogowego

dostawca

