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1

"IVIA" S.A.

ul. Jaskrowa 15,
43-382 Bielsko-Biała

wykonanie prac projektowych i nadzór autorski

usługodawca

zmiana rozwiązań projektowych w dokumentacji
w zakresie związanych ze zmianą srednic prętów
zbrojeniowych

usługodawca

wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej
w stosunku do zaprojektowanych rozwiązań
projektowych branży teletechnicznej

usługodawca

opracowanie opinii wraz z wykonaniem obliczeń
na potrzeby wydłużenia czasu skłładowania belek
na obiekt M3

usługodawca

Zamówienie polega na przygotowaniu oraz
uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii,
uzgodnień na potrzeby złożenia kompletnego
wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, jak również na
udzielenie informacji wymaganych przez organ
na potrzeby rozpoznania i zaakceptowania
wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych dla obiektów
inżynierskich

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu opracowania
posadowienia rusztowania stacjonarnego pod
obiektem E-11

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu projektu
posadowienia fundamentów słupów
oświetleniowych w skarpie nasypów wraz z
zatwierdzeniem przedmiotowego opracowania

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu opracowania
dokumentacji zamiennej dla przeprowadzenia
rozbiórki i odtworzenia poprzecznicy obiektu
WD6

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu opracowania
wniosku i wystąpienie o ZRID zamienny dla
obiektów inżynierskich

usługodawca

2

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

ul. Stalowa 1,
40-610 Katowice

wyprodukowanie i dostawa stali prefabrykowanej

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP Epstal

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP Epstal

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP Epstal

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP Epstal

dostawca

Zamówienie na dostawę stali zbrojeniowej A-III N
gat. B500SP Epstal

dostawca

3

"Pro-Trans Consulting"
Ireneusz Sinica

ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard

wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
infrastruktury kolejowej

dalszy usługodawca

4

AGRO TRADE
Grzegorz Bujak

ul. Cedzyna 180 G,
25-900 Kielce

wykonanie prac projektowych w branży
geokologicznej - kompleksowy projekt robót
geologicznych

dalszy usługodawca

5

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

Kryspinów 357,
32-060 Liszki

projekt koncepcji systemu zarzadzania ruchem

dalszy usługodawca

wstępny projekt budowlany obiektów
inżynierskich: K-2 w km 2+624, WD-7 w km
44- 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

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

6

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

ul. Plebiscytowa 1,
100 Gliwice

7

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

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

wstepny 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

8

GEOSYSTEM
Jerzy Cieszko

ul. Koszalińska 89,
78-400 Szczecinek

mapa do celów projektowych oraz dokumentacja
geodezyjna i kartograficzna związana z
nabywaniem nieruchomości i z czasowym
korzystaniem z nieruchomości

9

10

11

80-298 Gdańsk,
ul. Budowlanych 21

GTI
Tymon Galewski

"GROTEX" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych
z/s
w Zabrzu

MENARD POLSKA
z o.o

Sp.

41-800 Zabrze,
ul. Lompy 20

01-864 Warszawa ul.
Kochanowskiego 49a

Wstepny projekt budowlany obiektów
inżynierskich - WD-1 (nad koleją) ,WD -1 (nad S11) w km 1 + 508, oraz E - 8 w km 6 + 215 ;
Wstepny przedmiar robót dla projektów
budowlanych wskazanych jak wyżej, projekt
budowlany obiektów inżynierskich w/w ;
Przedmiar robótdla 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

wykonanie projektu fundamentu tymczasowego
pod podparcie krat VBR dla obiektu M8

dalszy usługodawca

Wstepny projekt budowlany i projekt
budowlany przebudowy kolidujacej linii WN ,
nN , SN oraz budowy oświetlenia drogowego
oraz zasilania wszystkich obiektów dla danej
inwestycji . 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 .

dalszy usługodawca

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. uzupełniajace 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 .

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

podwykonawca robót
budowlanych

12

13

HYDROINŻPROJEKT NOWOCZESNA INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA
Adrian Szelka

DORADZTWO I KONSULTING
ŚRODOWISKOWY OEL
DR INŻ. ANDRZEJ BRUSIŁO

44-240 Żory,
ul. Szoszowska 13C

Prace projektowe w zakresie wykonania
obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych
dotyczacych świateł mostów i przepustów ,
zbiorników retencyjnych i retencyjno infiltrujących , przebudowywanych cieków i
rowów melioracyjnych , drenaży melioracyjnych
oraz drogowych , opracowanie kompletnych
wniosków o pozwolenie wodno - prawne oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno prawnym uwzględniającym zaktualizowane
elementy projektowe - obiekt M-3 i M-8 /
dawniej E - 8 /;

dalszy usługodawca

nadzór środowiskowy/ przyrodniczy wraz z
wykonaniem kompleksowych prac związanych z
ustawieniem i utrzymywaniem wygrodzeń
herpetologicznych

usługodawca

Zamówienie polega na odtworzeniu płotków
herpetologicznych w szacunkowej ilości 2000m.b.

usługodawca

78-400 Szczecinek,
ul. Wodociągowa 16B

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

świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia na terenie placów
magazynowych związanych z realizacją
Kontraktu oraz na terenie zaplecza placu budowy

świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia na terenie placów
magazynowych związanych z realizacją
Kontraktu oraz na terenie zaplecza placu budowy

świadczenie usług w formie fizycznej ochrony
obiektów i mienia na terenie placów
magazynowych związanych z realizacją
Kontraktu oraz na terenie zaplecza placu budowy

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;

usługodawca

15

KELLER POLSKA S.A.

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

05-850 Ożarów
Mazowiecki,
ul. Poznańska 172

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych - rozszerzenie o obiekt WD-10

16

17

18

19

20

21

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.

BETOTEST POLSKA
Sp. z o.o.

60-462 Poznań,
ul. Szarych Szeregów 27

wyprodukowanie i dostawa towarów tj. belki typu
"GT", belki typu "Kujan", belki betonowe
sprężone typu "T"

dostawca

ul. Zofii Kossak 35,
43-436 Górki Wielkie

wstępny projekt budowlany sieci teletechnicznej i
kanału technologicznego; wstępny przedmiar
robót dla projektu budowlanego; projekt
budowlany sieci teletechnicznej i kanału
technologicznego; przxedmiar robót dla projektu
budowlanego

dalszy usługodawca

ul. Jasnogórska 44,
31-358 Kraków

prace projektowe w postaci dokumentacji
projektowej posadowienia i dokumentacji
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

prace związane z kompleksowym usunięciem
drzew i krzewów, obejmujących swym zakresem
wycięcie i wykarczowanie wraz z usunięciem
37drzew i krzewów, wywiezienie wykarczowanych
pni, karpin i gałęzi ściętych drzew, dużych
krzaków, podrostu roślinnego i ściętych krzewów
poza teren budowy

podwykonawca robót
budowlanych

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

kompleksowy nadzór laboratoryjny nad
wszystkimi pracami ziemnymi, drogowymi oraz
betonowymi dla wszystkich obiektów mostowych i
przepustuów podczas realizacji Kontraktu

usługodawca

badanie wilgotności betonu

usługodawca

Zamówienie polega na odwierceniu 24 szt.
odwiertów rdzeniowych o średnicy ok 100 i
150mm, przygotowania próbek do badań oraz
oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie,
nasiąkliwości, wodoszczelności oraz
mrozoodporności

usługodawca

Husów 155,
121 Husów

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

ul. Zygmunta
Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin

21

BETOTEST POLSKA
Sp. z o.o.

22

INTERASPHALT Sp. z o.o.

23

TREE CAPITAL Sp. z o.o.

24

25

LABORATORIUM DROGOWE
Sp. z o.o. Szczecin

V2B POLAND
MACIEJ KRAJEWSKI

Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin

ul. Przemysłowa 3,
600 Oborniki
Wielkopolskie

64-

Łubna 50C,
05-532 Baniocha

Zamówienie polega na wykonaniu badań płytą
dynamiczną w ilości 40sztuk

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wykonania
badań płytą dynamiczną

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wykonania
badania wodoszczelności kostek betonowych
wraz z przygotowaniem próbek do badania

usługodawca

1. Zamówienie na usługę, które dotyczy
kompleksowego wykonania dodatkowej kopii
wszystkich badań

usługodawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem asfaltu lanego, wykonaniem
bitumicznych dylatacji, wykonaniem
przeciwspadków z asfaltu lanego

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem rozbiórki obiektu inżynierskiego WD1, oraz rozbiurka bunkra

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe świadczenie obsługi laboratoryjnej
na Kontrakcie

usługodawca

prace polegające na sporządzeniu opracowania
projektu zabezpieczenia korpusu drogowego

usługodawca

wykonanie sondowania CPT w km 4+380, 4+420,
4+450

usługodawca

zlecenie na trzy badania gruntów niespoistych

usługodawca

prace polegające na wykonaniu odwiertów
geologicznych

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu 6 analiz
sitowych

usługodawca

zlecenie na 3 badania
gruntów niespoistych

ul. Gen. Józefa
Sowińskiego 21,
018 Katowice

prace związane z wykonaniem kompleksowej i
szczegółowej inwentaryzacji początkowej i
końcowej stanu dróg oraz istniejących budynków
40zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy i
narażonych na oddziaływanie Robót wraz z
monitoringiem stanu technicznego budynków

wyprodukowanie i dostawa betonów drogowych i
mostowych na Budowę

usługodawca

dostawca

26

27

X BETON
Sp.z o.o., Sp.k.

ELEKTROMARK
Marek Kuberski

ul. Zagórze 2/15,
61-112 Poznań

sprzedaż i dostawa betonu

dostawca

wynajem ładowarki Fadroma wraz z operatorem i
paliwem

usługodawca

zamówienie na dostawę grysu jednofrakcyjnego
8?16

dostawca

Zamówienie na wynajem ładowarki Fadroma
wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie grysu
jednofrakcyjnego 8/16

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki Fadroma
wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na wynajem koparki Fadroma wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie grysu
jednofrakcyjnego 8/16

dostawca

Zamówienie na wynajem koparki Fadroma wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

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

podwykonawca robót
budowlanych

wykonanie robót związanych z wykonaniem
przyłączenia sieci elektroenergetycznej

dalszy podwykonawca

przestawienie rozdzielni budowlanej na obiekcie
M-8

usługodawca

zamówienie na wykonanie rozgałęźnika za
licznikowego na obiekcie WD-9

usługodawca

ul. Waryńskiego 2,
78-400 Szczecinek

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przecisku sterowanego
fi
914/20 i 813/20

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem tymczasowych ścianek szczelnych

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przepustu

28

PRI INŻBUD Sp. J.
Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

ul. Przymiejska 15,
63-400 Ostrów

podwykonawca robót
budowlanych

28

PRI INŻBUD Sp. J.
Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

ul. Przymiejska 15,
63-400 Ostrów
Wielkopolski

kompleksowe wykonanie robót związanych z
rozbiórką istniejącej estakady

kompleksowe wykonanie robót związanych z
rozbiórką istniejącej estakady

kompleksowe wykonanie traconej ścianki
szczelnej

29

30

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

"ELKON"
PIOTR KONIECZNY

ul. Betonowa 2,
300 Mogilno

al. Poznańska 58,
64-920 Piła

88-

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
są kompleksowe wykonanie robót związanych
ze wzmocnieniem standardowych
(prefabrykowanych) fundamentów słupów
oświetleniowych

podwykonawca robót
budowlanych

wyprodukowanie i dostarczenie
prefabrykowanych żelbetowych przepustów
drogowych skrzynkowych klasy A

dostawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową sieci elektroenergetycznych nn i SN
oraz wykonaniem oświetlenia drogowego

podwykonawca robót
budowlanych

wykonanie przyłącza energetycznego kontenerów
laboratorium

usługodawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem budowy linii zasilającej obiekty i
urzadzenia telematyki drogowej oraz budowę
złącz kablowych

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na kompleksowej naprawie uszkodzonych
linii kablowych 422, 405, 470 znajdujących się w
sąsiedztwie obiektu WD-7

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na demontażu linii kablowych
„KRONOSPAN”

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót związanych
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem stabilnych platform roboczych i dróg
technologicznych - rozszerzenie o obiekt WD-10

wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem - wykonanie drobnych prac
pomocniczych i towarzyszących

wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

wykonanie drobnych prac pomocniczych i
towarzyszących zleconych przez Kierownika
robót mostowych

wynajem dźwigu 40t wraz z operatorem, paliwem
oraz pełnym osprzętem

31

wynajem samochodu samowyładowczego wraz z
operatorem i paliwem

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

wynajem dźwigu wraz z operatorem i paliwem

wynajem koparki gąsienicowej VOLVO EC 240

kompleksowy montaż układu pompowego PP6,PP-7

wynajem koparki kołowej wraz z operatorem i
paliwem

wynajem koparki kołowej i samochodu
samowyładowczego czteroosiowego wraz z
operatorem i paliwem

wynajem dźwigu 35 ton wraz z operatorem i
paliwem

DALBET Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 78,
78-400 Szczecinek

wynajem nieruchomości gruntowej

usługodawca

wynajem wózka widłowego wraz z operatorem i
paliwem

usługodawca

DALBET Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 78,
78-400 Szczecinek

kompleksowy montaż ukłądu pompowego na
przepuście PP-4A

usługodawca

wynajem dźwigu 35 ton wraz z operatorem,
paliwem i odpowiednim osprzętem

usługodawca

wywóz oraz utylizacja materiału pozostawionego
po rozbiórce obiektu WD-1

usługodawca

wynajem koparko-ładowarki

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego klasy 250T wraz
z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ciągnika z
naczepą niskopodwoziową

usługodawca

Zamówienie na zakup i dostawę materiału do
budowy nasypów (piasek) z kopalni parsęcko na
budowę S-11

usługodawca

zamowiwenie na wynajem koparki kołowej

usługodawca

Zamówienie na wynajem koparki kołowej z łyżką
skarpową, wywrotki 8x4

usługodawca

Zamówienie na wynajem koparki kołowej z łyżką
skarpową oraz łyżką do kopania wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na dostawę koparki kołowej

usługodawca

Zamówienie polega na zakupie i dostawie do
budowy nasypów (piasek) z kopalni Parsęcko
wraz z transportem

usługodawca

zamówienie na wynajem ładowarki Volvo L35B
wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki z
łyżką 3,5m3 wraz z operatorem
i
osprzętem

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie piasku 0-4 z
kopalni Parsęcko

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie samochodu
samowyładowczego czteroosiowego 18T wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie piasku 0-4 z
kopalni Parsęcko

dostawca

Zamówienie polega na wynajmie różnego rodzaju
ładowarek wraz z operatorem i paliwem

usługodawca
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STANLED I Sp. z o.o.

Warszawskie
Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A.

LAFARGE KRUSZYWA
I BETON Sp. z o.o.

ul. I Brygady 35, 73-110
Stargard

Zamówienie polega na wynajmie różnego rodzaju
ładowarek wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie różnego rodzaju
ładowarek wraz z operatorem
i
paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki Volvo
wraz z operatorem i paliwem i dźwigu klasy 35T
wraz z operatorem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki Volvo
L35B wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki Volvo
L35B wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

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

kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową istniejących sieci teletechnicznych,
oraz budową kanału technologicznego - rurociągu
sieci szerokopasmowej

podwykonawca robót
budowlanych

zakup materiałów oraz transport

usługodawca

sprzedanie i dostarczenie mieszanki na
podbudowę zasadniczą 0-31,5 mm piasku do
budowy nasypów

dostawca

sprzedaż i dostawa mieszanki na podbudowę
zasadniczą kruszywa

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
piasku 0-2 z kopalni Sepólno wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
piasku 0-2 z kopalni Sepólno wraz transportem

dostawca

ul. Zabraniecka 8,
03-872 Warszawa

ul. Iłżecka 24f,
02-135 Warszawa
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HOSTER Sp. z o.o.

IMKOP
Firma Usług Wielobranżowych
Ireneusz Machuta

ul. Św. Jacka 26A/1,
84-200 Wejherowo

Ciecholewy 22,
98-607 Konarzyny

Umowa na dostawę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Odbiorcy
kruszywo 0-31 o przekruszeniu C50/30
przeznaczone na pobocza z mieszanki
niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
piasku 0-2 z kopalni Sepólno wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
piasku 0-2 z kopalni Sepólno wraz transportem

dostawca

wykonanie robót związanych z wykonaniem
dwóch przewiertów sterowanych kablem
ciepłowniczym na odcinku sieci ciepłowniczej od
punktu W do W1

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót związanych z
odhumusowaniem i wykonaniem robót ziemnych,
jak również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

transport piasku

dostawca

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania
wymiany mas ziemnych

usługodawca

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania
wymiany mas ziemnych

usługodawca

sprzedaż gruzu przez cały czas trwania umowy

dostawca

sprzedaż gruzu w szacunkowej ilości
600 ton

dostawca

do

sprzedaż i dostawa gruzu w szacunkowej ilości
do 500 ton

dostawca

usługa polegająca na odbiorze i przyjęciu
odpadów zmieszanych oraz odpadów
niebezpiecznych pochodzących z nielegalnych
składowisk odpadów znajdujących się na placu
budowy

usługodawca

sprzedaż i dostawa gruzu w szacunkowej ilości
do 400 ton

usługodawca

zakup i dostawa materiału spełniającego
wymagania STWiORB

usługodawca
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ELJOT
Przedsiębiorstwo Usług
Inżynieryjno-Budowlanych
Jacek Luterek

AUTO-KAM Firma
Handlowo-Usługowa
Kamil Jesionowski

ul. Marii SkłodowskiejCurie 9/1,
71-332 Szczecin

Przydargiń Kolonia 1,
76-020 Bobolice

sprzedaż i dostawa gruzu przez cały czas trwania
umowy w czasie każdorazowo wskazanym
pisemnie w zamówieniach

dostawca

sprzedaż i dostawa nowych betonowych plyt
drogowych, podwójnie zbrojonych

dostawca

Umowa na usługę gdzie zobowiązuje się do
wymiany mas ziemnych w miejscach
każdorazowo wskazanych pisemnie przez
przedstawiciela Usługodawcy
w
zamówieniach

usługodawca

Umowa polega na dostawie i sprzedaży pospółkę
na zasypki nasypy mostowe

dostawca

wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji
sieci wodociągowych, kanalizacjisanitarnych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na zakupie i dostawie łączników DN 1000
GRP, wycięcie uszkodzonych odcinków rur oraz
wykonanie 18m.b. wodociągu de 125 metodą
elektrooporową i zabezpieczenie rury osłonowej
manszetami

podwykonawca robót
budowlanych

sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów o
różnoziarnistości U>=3,5

dostawca

sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów

dostawca

wynajem ładowarki wraz z operatorem, paliwem i
pełnym osprzętem

dostawca

sprzedaż i dostawa piasku do budowy nasypów

dostawca

sprzedaz i dostawa piasku na zasypki i masypy
mostowe

dostawca

Umowa na usługę, w której Usługodawca
zobowiązuje się świadczyć usługę transportową
polegającą na wywiezieniu z terenu budowy i
przekazaniu odbiorcom mas ziemnych
pochodzących z wykopów

usługodawca

Zamówienie na dostawę dotyczy dostarczenia
żwiru 8-16 i 16-32 na wykonanie warstwy
infiltracyjnej zbiorników retencyjnych

dostawca

dostarczenie Odbiorcy geowłókniny

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

LLOYD ACOUSTICS POLSKA
Sp. z o.o.

Ar-Gips Sp. z o.o.

dostawa geotkaniny 100/50 Ultimatec DJL 10

dostawca

dostawa geotkaniny polipropylenowa

dostawca

dostarczenie Odbiorcy geowłókniny

dostawca

dostarczenie Odbiorcy geowtkaniny poliestrowej,
geosiatki oraz maty bentonitowej

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
geowłókniny poliestrowej 100/50 Ultimatex DJL
10

dostawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem próbnych obciążeń pali oraz
wykonanie badania ciągłości pali metodą Soni
Echo

podwykonawca robót
budowlanych

wyprodukowanie i dostarczenie betonu palowego
C30/37

dalszy dostawca

Umowa na dostawę, której przedmiotem jest
wyprodukowanie i dostarczenie Odbiorcy towary
w gatunku i cenach określonych w zakresie
rzeczowo finansowym w załączniku nr 1 do
Umowy

dostawca

Nowy Tuchom 2a,
80-209 Chwaszczyno

Łysaków Drugi nr 47,
28-300 Jędrzejów

ul. Pilska 16,
78-400 Szczecinek

Zamówienie polega na dostawie podsypki
cementowo piaskowej
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STALER
Towarzystwo Gospodarcze
Spółka
Nowakowski Wiesław

ul. Ustronie 53,
87-300 Brodnica

Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
SUCHOCKI
Roman Suchocki

ul. Raciborska 1,
81-509 Gdynia

dostawca

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

dalszy dostawca

wykonanie i dostarczenie siatki stalowej
wykonanej ze stali B500A

dalszy dostawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową istniejących sieci gazowych
wysokiego i średniego ciśnienia wraz z
materiałem oraz demontażem istniejących sieci

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem i dostawa elementów deskowań

dostawca

dostawa sklejki szalunkowej

dostawca

dostawa skejki szalunkowej brzozowo-sosnowej
PERI-TWIN i topolowej

dostawca

dostawa topolowej sklejki szalunkowej

dostawca

44

"PERI Polska"

ul. Stołeczna 62,
05-860 Płochocin

dostawa sklejki szalunkowej

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

dostawa sklejki szalunkowej brzozowej

dostawca

dostawa sklejki szalunkowej brzozowej

dostawca

wynajem samochodu ciężarowego wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie tarczy
wyprzedzającej M24, stożka śrubowego 2, płytki
gwintowanej 20 oraz transportu

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie tarczy
wyprzedzającej M24, stożka śrubowego 2, płytki
gwintowanej 20 oraz transportu

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie nakrętek ISO
40320M20-8 ocynk

dostawca

Zamówienie polega na dostawie nakrętek
sześciokątnych spawalnych

dostawca

Zamówienie polega na dostawie korka
betonowego KK M24-67/52

dostawca
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JAKS Mroczek Sp. J.

ul. Mostnika 2, 70-672
Szczecin

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem przebudowy istniejących urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

dalszy podwykonawca
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SAG Elbud Gdańsk S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87,
80-557 Gdańsk

kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową sieci elektroenergetycznych
wysokiego napięcia (kolizje 110 kV)

podwykonawca robót
budowlanych

dostawa piasku

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
darniny (trawnik rolowany „STRONG” ) wraz z
palikami drewnianymi do umocnienia darniny

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
palików drewnianych do umocnienia darniny

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
palików drewnianych do umocnienia darniny

dostawca
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MAWI Firma Usługowa
Marcin Wiśniewski

ul. Obotrycka 14D,
71-684 Szczecin
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LAFARGE CEMENT S.A.

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

PKP Energetyka S.A.
Usługi, Zakład Pomorski

CONPOL Sp. z o.o.

dostarczenie Odbiorcy cementu

dalszy dostawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R, dostawa
GRUNTAR 32,5 HRB E4

dostawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R

dostawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R

dostawca

dostawa kruszyw

dalszy dostawca

dostawa kruszyw

dalszy dostawca

kompleksowe wykonanie przedwsięzięcia w
zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej,
przebudowy sieci trakcyjnej, przebudowy LON
oraz przebudowy oświetlenia PKP

dalszy podwykonawca

roboty budowlane w postaci robót żelbetowych i
montażowych łącznie z zapewnieniem sprzętu
ciężkiego

podwykonawca

Zamówienie polega na wykonaniu reperów
stałych przy przepustach skrzynkowych

podwykonawca

Zamówienie polega na wykonaniu reperów
stałych przy przepustach skrzynkowych

podwykonawca

zamówienie polega na wykonaniu: piaskowaniu
zbrojenia, czyszczeniu przejazdu kolejowego,
zabezpieczenie izolacji przyczółka styropianem,
frezowaniu płyty UN
i wykonaniu
platformy pod dźwig z płyt żelbetowych

podwykonawca

zamówienie polega na wykonaniu podlewek
zbrojonych pod montaż belek prefabrykowanych
na wszystkich podporach dla obiektu WD-1

podwykonawca

Zamówienie polega na wykonaniu piaskowania
zbrojenia, czyszczenia przejazdu kolejowego,
zabezpieczenia izolacji przyczółka styropianem,
frezowanie płyty UN i wykonanie platformy pod
dźwig z płyt żelbetowych

podwykonawca

ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

Parsęcko 98B,
78-400 Szczecinek

ul. Czarnieckiego 8,
70-221 Szczecin

ul. Willowa 77,
32-085 Modlniczka

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

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie polega na wykonaniu drobnych prac
pomocniczych na obiektach: M8, WD9, WD10,
WD12
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IMKOP-BIS
Zakład Usługowy
Bartłomiej Machuta

Ciecholewy 22,
86-607 Konarzyny

zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu

usługodawca

wynajem wagi samochodowej elektronicznej najazdowej

usługodawca

wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem,
paliwem oraz pełnym osprzętem

usługodawca

zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu

usługodawca

zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu oraz operatorów

usługodawca

zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z
osprzętem i paliwem niezbędnym do pracy
sprzętu oraz operatorów

usługodawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót brukarskich jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa na usługę gdzie Usługodawca
zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy
świadczyć na rzecz Usługobiorcy usługę
polegającą na świadczeniu usługi sprzętowej
wraz z osprzętem niezbędnym do pracy tego
sprzętu, a także zapewnienia obsługi tego
sprzętu, tj. zapewnienia osób – operatorów
sprzętu – uprawnionych do jego obsługi

usługodawca
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Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.

EM-BUD
Mariusz Łukomski

ul. Armii Krajowej 81,
78-400 Szczecinek

ul. Sportowa 18,
62-590 Golina

kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową sieci cieplnej wraz z demontażem
istniejącej sieci cieplnej oraz budową sieci
cieplnej wraz z materiałem

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu przepustów
żelbetowych w postaci robót żelbetowych i
montażowych łącznie z zapewnieniem sprzętu
ciężkiego

podwkonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót budowlanych w
postaci robót żelbetowych i montazowych na
obiekcie M-3 łacznie z zapewnieniem sprzętu
ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem dźwigu i ładowarki teleskopowej wraz z
operatorem i paliwem

podwykonawca robót
budowlanych

wykonanie wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony BHP na placu przy obiektach:K2, WD-4A,
WD-4 E-11.

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na montaż dwóch warstw siatek
zbrojeniowych tymczasowej płyty oraz beton płyt
tymczasowej WMB

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem dźwigu 35 tonowego z zawiesiami 4
razy 60, pasami wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

kompleksowy montaż układu pompowego na
obiekcie K-2 oraz przepuście PP-4

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega wykonaniu podbicia
torowiska oraz uzupełnienia tłucznia kolejowego
w miejscu nowobudowanego wiaduktu Wd-4A
oraz przepustu PP-4B

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wynajmie dźwigu 35
tonowego z zawiesiami 4 razy 6m, pasami, wraz
z operatorem i paliwem oraz wynajmie ładowarki
teleskopowej MANITOU ORH 1740 o wysięgu
17m z osprzętem

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega wykonaniu podbicia
torowiska oraz uzupełnienia tłucznia kolejowego
w miejscu nowobudowanego wiaduktu Wd-4A
oraz przepustu PP-4B

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki
teleskopowej MANITOU ORH 1740 o wysięgu
17m z osprzętem

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
MANITOU ORH 1740 o wysięgu 17 m z
osprzętem wraz z operatorem i paliwem

usługodawca
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ADROG

Zamówienie polega na wykonaniu prac:
pompowanie wody, obsługa systemu igłofiltrów,
rozładunki materiałów, przewóz stali zbrojeniowej
oraz innych materioałów budowlanych,
wykończenie wygrodzeń oraz zabezpieczenie od
strony BHP, zabezpieczenie stref
niebezpiecznych

podwykonawca robót
budowlanych

dostawa używanych płyt drogowych żelbetowych
o wymiarach 300x125x14-15cm, 300x150x1415cm

dostawca

dostawa używanych płyt drogowych

dostawca

pl. Jana Kilińskiego 2/24,
75-307 Koszalin
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WABUD Sp. z o.o.
Usługi Budowlane

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

kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i
montażowych

podwykonawca
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LIEBHERR Polska Sp. z o.o.

ul. Hansa Liebherra 8,
41-710 Ruda Śląska

wynajem ładowarki kołowej LIEBHERR L576
Xpower.

dalszy usługodawca

podwykonawca robót
budowlanych

ul. Lubuska 2,
86-300 Grudziądz

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 i przepustach żelbetowych,
łącznie z zapewnieniem sprzętu cięzkiego

wynajem koparki kołowej i koparki gąsienicowej
wraz zoperatorem i paliwem

usługodawca
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BIS ROMAR
Mariusz Zakrzewski
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AQUATECH
Barbara Antkowiak

ul. Spokojna 5b/16,
76-004 Sianów

zakup i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych podwójnie zbrojonych

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

ul. Brzezińska 4,
92-103 Łódź

dostawa kabla

dalszy dostawca

wynajem wozideł technologicznych 4 szt.

dalszy usługodawca

wykonanie, montaż i dostawa tablic
informacyjnych

usługodawca

wykonanie, montaż i dostawa tablic
informacyjnych

usługodawca
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Transport Ciężarowy Mirosław Nowostawy Dolne 36, 95061 Dmosin
Dabrowski
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ZNAK POL
Violetta Zienkiewicz, Sławomir
Zienkiewicz,
Ryszard Butkiewicz
Sp.J.

ul. Koszalińska 85,
78-400 Szczecinek

wykonanie, dostawa, 3-krotne przestawienie,
utrzymanie i demontaż TOR na czas wycinki
drzew

usługodawca

wykonanie, dostawa, 3krotne przestawienie,
utrzymanie i demontaż TOR na czas wycinki
drzew

usługodawca

wykonanie, dostawa i ustawienie TOR

usługodawca

wykonanie, dostawa i ustawienie TOR

usługodawca

wykonanie, dostawa tablic informacyjnych oraz
słupków do montażu tab. Infor.

usługodawca

wykonanie, dostawa znaków drogowych oraz
materiałów do montażu TOR

usługodawca

dostawa taśmy żółtej i kleju do wykonania
tymczasowej organizacji ruchu

usługodawca

dostawa taśmy żółtej i kleju do wykonania
tymczasowej organizacji ruchu

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie 2 sztuk znaków
B-20 STOP

usługodawca

dostawa taśmy żółtej i kleju do wykonania
tymczasowej organizacji ruchu

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie znaków do
organizacji ruchu rondo R5

usługodawca

zamówienie polega na usłudze malowania
oznakowania poziomego

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie słupków do
znaków długości 5,5 m.b.

dostawca

Zamówienie polega na dostawie farby czarnej do
nawierzchni asfaltowych, znaków A16 dużych typ
II oraz na usługę oklejenia (poprawienia) Tablicy
F do TOR

dostawca

Zamówienie polega na dostawie taśmy żółtej i
kleju do wykonania tymczasowej organizacji
ruchu

dostawca

Zamówienie polega na dostawie taśmy
tymczasowej żółtej, kleju do taśmy farby czarnej,
znaków drogowych B-41 oraz tablicy zamykającej
U-20b

dostawca
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KONTIX Sp. z o.o.

ul. Ustronna 11, Janikowo,
62-006 Kobylnica

wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

usługodawca

wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

usługodawca

wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

usługodawca

wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

usługodawca

wynajem kontenera wraz z transportem i
czyszczeniem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu i
dostawy kontenera socjalno – biurowego i
magazynowego oraz usługi czyszczenia
(sprzątanie końcowe)

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie kontenera
socjalnego wraz z transportem docelowym i
powrotnym oraz z czyszczeniem
specjalistycznym

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie kontenera
socjalno-biurowego złożonego z dwóch
kontenerów wraz z transportem docelowym i
powrotnym oraz z czyszczeniem
specjalistycznym

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie kontenera
socjalno-biurowego w ilości 1szt wraz z
transportem docelowym i powrotnym oraz z
czyszczeniem specjalistycznym

usługodawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca

dostawa uchwytu słupka i zapory do znaków
drogowych

dostawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca
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TIOMAN Sp. z o.o.

Ostaszewo 57E,
87-148 Łysomice

wykonanie i dostawa znaków drogowych na TOR

dostawca

wykonanie i dostawa znaków drogowych: bateria
do U35

dostawca

Zamówienie polega dostawie tablic

dostawca

Zamówienie polega na dostawie oznakowania
pionowego tymczasowego objazdu na ul.
Koszalińskiej

dostawca

Zamówienie polega na dostawie oznakowania
pionowego tymczasowego objazdu na ul.
Koszalińskiej

dostawca

Zamówienie polega na dostawie oznakowania
pionowego tymczasowego ul. Rybackiej

dostawca

Zamówienie polega na wykonaniu „fali świetlnej”
składającej się z 5 żółtych świateł, zasilanie
akumulatorowe, częstotliwość zmiany sygnałów

dostawca

Zamówienie polega na dostawie dodatkowego
oznakowania organizacji tymczasowej ul.
Koszalińska zgodnie z ofertą 687/2018/MS

dostawca

Zamówienie polega na dostawie dodatkowego
oznakowania czasowej organizacji ruchu ul.
Leśna zgodnie z ofertą 717/2018/MS

dostawca

Zamówienie polega na wynajmie znaków do
organizacji ruchu na ul. Rybackiej

dostawca

Zamówienie polega na dostarczeniu baterii do
Lamp H4, R25, 6V, 7ah

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie fali świetlnej
diodowej LED (żółtej) 5 elementowej

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie wraz z
transportem baterii do lamp H4, R25, 6V, &Ah,
akumulatorów 170 Ah, lamp drogowych

dostawca

Zamówienie polega na dostawie sygnalizatora
SWB3-300 TIOMAN wraz z transportem

dostawca

wynajem ładowarki i koparki wraz z operatorem,
paliwem i pełnym osprzętem

usługodawca

wynajem ładowarki i koparki wraz z operatorem,
paliwem i pełnym osprzętem

usługodawca
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Zakład UsługowoTransportowy
Jan Bańkiewicz

Marcelin 19,
78-422 Gwda Wielka

przewóz ziemi

usługodawca

przewóz ziemi

usługodawca

sprzedaż gruzu

usługodawca

sprzedaz gruzu

usługodawca

sprzedaz gruzu

usługodawca

dostawa materiału pokruszonego-gruzu

dostawca

Zamówienie polega na zakupie 0,5m3 betonu
C35/B45

dostawca

Zamówienie polega na usłudze wyrywkowego
ważenia pojazdów na wadze samochodowej,
znajdującej się w siedzibie Zleceniobiorcy

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie betonu C16/20,
C8/10, podsypki cementowo piaskowej oraz
kruszywa na warstwę technologiczną

dostawca

Zamówienie polega na usłudze ciągnika z beczką
7000 litrów

dostawca
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VOLVO
Maszyny Budowlane
Polska Sp. z o.o.

Aleja Katowicka 215,
05-831 Młochów

wynajem samochodów Volvo

dalszy usługodawca
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Zakład Usługowy
"JANIAK" II
Janusz Janiak

Krągola Pierwsza 12a, 62571 Stare Miasto

zapewnieniem sprzętu budowlanego wraz z
operatorem, osprzętem i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca
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KOGUTOS Józef Antoniak
Sp. z o.o.

ul. Mieszka I nr 27,
64-965 Okonek

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

wynajem koparki gąsienicowej wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

zamówienie na wynajem koparki gąsienicowej
wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowania oraz
zabezpieczenia od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzorze nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prac
porządkowych

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparki
gąsienicowej wraz z operatorem i paliwem w
ilości 1 szt.

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących m.in.,
weryfikacja wykonania wygrodzeń oraz
zabezpieczeń od strony bhp, kontrola platform
pod dźwigi, nadzór nad praca pomp do
odwodnienia wykopów na PP oraz prace
porządkowe

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących: weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowania oraz
zabezpieczenia od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzorze nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prac
porządkowych

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparki
gąsienicowej Wacker Neuson 14504

usługodawca
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BRUGG Systemy Rurowe
Sp. z o.o.

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

ul. Lipowa 5, 05-860
Płochocin

ul. Niemiecka 1, Olszowa,
47-143 Ujazd

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących: weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowania oraz
zabezpieczenia od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzorze nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prac
porządkowych

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowanie oraz
zabezpieczenie od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzór nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prace
porządkowe

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowanie oraz
zabezpieczenie od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzór nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prace
porządkowe

usługodawca

Zamówienie polega na wykonaniu drobnych
usług pomocniczych i towarzyszących weryfikacji
wykonania wygrodzeń oraz zabezpieczeń od
strony bhp na obiektach mostowych, kontroli
platform pod dźwigi, uporządkowanie oraz
zabezpieczenie od strony BHP placów przy
obiektach mostowych, nadzór nad pracą pomp
do odwodnienia wykopów na PP oraz prace
porządkowe

usługodawca

Zamówienie polega na wynamie koparki
gąsienicowej Wacker Neuson 14504 wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na usługę polega na wykonaniu
drobnych usług pomocniczych
i
towarzyszących: weryfikacji 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 odwadnienia
wykopów na PP, prace porządkowe, ukłądania
darniny na stożkach obiektów mostowych,
profilowanie i zagęszczanie zasypki stożków
obiektów mostowych,

usługodawca

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

dalszy dostawca

dostawa przepustów rurowych żelbetowych z
pełnymi ścięciami skarpowymi wraz z
uszczelkami oraz pastą uszczelniająco smarującą

dostawca

71

72

73

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

ThyssenKrupp Energostal S.A.

Freyssinet Polska Sp. z o.o.

ul. Niemiecka 1, Olszowa,
47-143 Ujazd
Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
rury żelbetowej w różnych rozmiarach i króćca
bezkielichowego wraz z transportem

dostawca

dostawa stali

dalszy dostawca

dostawa stali

dalszy dostawca

sprzężenie obiektów mostowych

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie , dostawa i montaż
łożysk

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie , dostawa i montaż
łożysk dla obiektu WD-10

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie sprężenia tj. dostawa i
montaż przyczepności stali sprężającej

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie sprężenia tj. dostawa i
montaż przyczepności stali sprężającej

podwykonawca robót
budowlanych

dostawca zobowiązuje się do opracowania
projektu technologicznego wraz z wytworzeniem i
dostawę kompletnych systemów ścian
oporowych w technologii konstrukcji z gruntu
zbrojonego i konstrukcji obciążających z
geowłókniny,m georusztu polipropylenowego i
pasów poliestrowych

dostawca

Zamówienie polega na zaprojektowaniu muru
oporowego wg dołączonego rozwiązania oraz
dostawie materiałów potrzebnych do budowy
tymczasowego muru oporowego wg przedmiaru

usługodawca

Zamówienie polega na dostarczeniu pasów
poliestrowe 37,5 kN, geowłókninę, łożysko wraz z
transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostarczeniu różnego
rodzaju paneli

dostawca

ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń

ul. Głuszycka 5
02215 Warszawa
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INŻBET Zakład InstalacyjnoBudowlany Danuta Kowalik

ul. Koszalińska
78400 Szczecinek

Zamówienie polega na dostarczeniu różnego
rodzaju paneli

dostawca

Zamówienie polega na dostarczeniu geowłókniny
wąskiej, geowłókniny szerokiej, georusztu, ściąg
stalowych wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie i montażu
łożyska GL 3000_80.20 – podpora B oś 7 obiektu
WD-6

dostawca

Zamówienie polega na dostawie panela OL4G90

dostawca

Zamówienie polega na dostawie różnego rodzaju
paneli wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie łożysk P20 i
pasów zbrojeniowych 37,5kN wraz
z
transportem

dostawca

Zamówienie polega na wykonaniu prac
konserwacyjnych oraz napraw łożysk
z
przeprowadzoną inwentaryzacją uszkodzeń

podwykonawca robót
budowlanych

wykonanie przepustów metodą przecisku
drodze powiatowej

w

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

dostawa spoiwa Hydratech do stabilizacji i
osuszania gruntu
dostawca
wynajem walca, rozsypywacza, spycharki, beczki
wraz z operatorem i paliwem
75

CONTINENTAL ROAD
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Roboty Ziemne Tomasz
Przeniewski
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RUREX Sp. z o.o.

61-112 Poznań
Zagórze 2/29

ul.

83-200 Starogard
ul.
Lubichowska 103A

05-816 Opacz
Bodycha 8A

dostawa mieszanki popiołów lotnych Hydratech

dostawca

dostawa mieszanki popiołów lotnych Hydratech

dostawca

zapewninie sprzętu budowlanego wykazanego w
załaczniku nr 1 wraz z osprzętem oraz paliwem

usługodawca

dostarczenie Odbiorcy STUDNIE

dostawca

zamówienie dna dostawę rur PCV-U

dostawca

ul.
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VFS Usługi Finansowe Polska 02=785 Warszawa
Puławska 303
Sp. z o.o.

ul.

wynajem Najemny koparjkę gąsienicową Volvo
EC380D

dalszy usługodawca
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Aspekt Laboratorium
o.o.

ul.

kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń
statycznych i dynamicznych na obiekcie WD-10

dalszy usługodawca

transport 280 sztuk używanych płyt drogowych

dalszy usługodawca

Sp. z 43-600 Jaworzno
Chopina 96
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FF FRACHT Sp. Z o.o.

53-610 Wrocław
Góralska 30

ul.

transport 250 sztuk używanych płyt drogowych

dalszy usługodawca

transport 196 sztuk używanych płyt drogowych

dalszy usługodawca

transport 250 sztuk używanych płyt drogowych

dalszy usługodawca

transport barier drogowych

usługodawca

dostarczenie taśmy dylatacyjnej wewnętrznej
SikaWaterbar AM 350 Elastomer oraz taśmy
dylatacyjnej zewnętrznej zamykającej
SikaWaterbar Fae 100 Elastomer
dostarczenie taśmy dylatacyjnej wewnętrznej
SikaWaterbar AM 350 Elastomer, taśmy
dylatacyjnej zewnętrznej zamykającej
SikaWaterbar Fae 100 Elastomer oraz taśmy
SikaWaterbar MK 20 Tricomer

dalszy usługodawca

dostarczenie środka gruntującego Sika Primer
3N
dostarczenie taśmy dylatacyjnej wewnętrznej
SikaWaterbar AM 350 Elastomer, taśmy
dylatacyjnej zewnętrznej zamykającej
SikaWaterbar Fae 100 Elastomer oraz taśmy
SikaWaterbar MK 20 Tricomer
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SIKA POLAND Sp. z o.o.

02-871 Warszawa
ul.
Karczunkowska 89

zamówienie na dostawę Kitu poliuretanowego
SikaFlex PRO3, środka gruntującego SikaPrimer
3N i pistoletu do SikaLFex wraz z transportem

dalszy usługodawca

Zamówienie polegać będzie na dostawie żywicy
epoksydowej Sikadur-53

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na dostawie żywicy
epoksydowej Sikadur-53 wraz z transportem,

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na dostawie żywicy
epoksydowej Sikafloor-156 wraz z transportem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na dostawie
jednoskładnikowego, elastycznego,
poliuretanowego materiału uszczelniającego
Sikaflex PRO-3 i środka gruntującego Sika
Primer 3N wraz z transportem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na dostawie
jednoskładnikowego, elastycznego,
poliuretanowego materiału uszczelniającego
Sikaflex PRO-3, środka gruntującego Sika Primer
3N
i jednoskłądnikowej zaprawy
cementowej SikaRep-4 wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Sikadur53 AB w
ilości 8 szt. wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Sikaflexu PRO3
i SikaPrimera 3N wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Sikaflexu PRO3
i SikaPrimera 3N wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Sikadur 53 wraz
z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie towarów
SikaRep-4 K i SikaPrimer 3N wraz
kosztami dostawy

z

dostawca

Zamówienie polega na dostawie towarów Sikaflex
PRO-3, SikaPrimer 3N i Sika Tricomer BV KA
40/40 wraz z kosztami dostawy

dostawca

zakup i dostawę materiałów tarcicy iglastej
bocznej, swieżej klasa III, kantówka iglasta
dalszy usługodawca
zakup i dostawę materiałów tarcicy iglastej
bocznej, swieżej klasa III, kantówka iglasta
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KPPD S.A.

78-400 Szczecinek
Waryńskiego 2

zakup i dostawę materiałów tarcicy iglastej
bocznej, swieżej klasa III, kantówka iglasta

dalszy usługodawca

zakup i dostawa deski

dalszy usługodawca

zakup i dostawę materiałów tarcicy iglastej
bocznej, swieżej klasa III, kantówka iglasta

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na zakupie tarcicy iglastej
bocznej, świeżej i kantówki iglastej oraz
transportu na budowę

dalszy usługodawca

ul.

wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 20t wraz z operatorem i paliwem

wynajem koparki kołowej

wynajem koparki kołowej

wynajem koparko-ładowarki New Holland wraz z
osprzętem, operatorem i paliwem

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 13t wraz z operatorem i paliwem

transport 550 ton gruzu z miejscowości Marcelin
wynajem samochodu samowyładowczego
trzyosiowego 13t i 20t wraz z operatorem i
paliwem

wynajem samochodu ciężąrowego 10t wraz z
operatorem i paliwem

wynajem koparko-ładowarki młotem wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem
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P.H.U. Romuald Żywno

78-400 Szczecinek
ul.
Artyleryjska 8b/1

wynajem koparki kołowej wraz z operatorem
paliwem

dalszy usługodawca

i

dalszy usługodawca

wynajem koparko-ładowarki młotem wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem

dalszy usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparki kołowej wraz z operatorem
i paliwem
oraz pełnym osprzętem w ilości 1 szt.

dalszy usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparki kołowej z łyżką skarpową wraz
z
operatorem i paliwem oraz pełnym osprzętem w
ilości 1 szt

dalszy usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
samochodu trzy osiowego

dalszy usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparki kołowej wraz z operatorem
i
paliwem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparkoładowarki New Holland wraz z operatorem
paliwem

i

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparki kołowej
wraz z operatorem i paliwem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparkoładowarki wraz z młotem wyburzeniowym,
osprzętem, operatorem i paliwem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie samochodu
ciężarowego 10t wraz z operatorem
i
paliwem

dalszy usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparki kołowej i koparko-ładowarki New Holland
wraz z operatorem
i paliwem

dalszy usługodawca

84

85

RUBEN Sp. z o.o.

AGRAF Rafał Rocławski

Zamówienie polega na wynajmie samochodu
samowyładowczego trzyosiowego 20t
wraz z
operatorem i paliwem

dalszy usługodawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R, d

dalszy usługodawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R

dalszy usługodawca

roboty związane z ułożeniem przepustów
rurowych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu
sprzętu

usługodawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie rowów krytych RK-01/0-12/2, RK02/0-12/2, RK-02/DS.-16 wraz z robotami
towarzyszącymi

podwykonawca robót
budowlanych

83-342 Kamienica
Królewska

70-882 Szczecin
Balladyny 1A

ul.
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MARIOPOL LM Sp. z o.o.

80-237 Gdańsk
ul.
Jana Uphagena 4/1

wykonanie robót ziemnych

podwykonawca robót
budowlanych
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Amiantit Poland Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk ul. Nowy
Świat 2a

dostarczenie rur CFW-GRP typu SE

dostawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem Systemu Zarządzania Ruchem

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na wykonanie rewizji projektu
światłowodu

usługodawca

sprzedaż i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych

dalszy usługodawca

dostawa używanych betonowych płyt drogowych,
podwójnie zbrojonych z uchwytami montażowymi

dalszy usługodawca

zamówienie na sprzedaż i dostawę używanych
betonowych płyt drogowych

dalszy usługodawca

zamówienie na sprzedaż i dostawę używanych
betonowych płyt drogowych

dalszy usługodawca
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APM PRO Sp. z o.o.

GOLDBUD Agnieszka
Ambroziak

43-300 Bielsko-Biała
Barska 70

ul.

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

90

Eurovia Bazalty S.A.

91

PILETEST Sp. z o.o.

92

JESION TRANS Firma
Handlowo-Usługowa

93

94

95

96

"JEZIOROWSKI" Leszek
Jeziorowski

SELENA S.A.

Błażej&Roman Usługi
Dźwigiem

NYSTAL S.A.

59-800 Lubań
Stawowa 18

ul.

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

76-020 Bobolice
Dworcowa 1A

64-920 Piła
Korczaka 71

53-012 Wrocław
Wyścigowa 56e

ul.

ul.

sprzedaż, dostawa i rozładunek mieszanki 031.5mm na podbudowę zasadniczą

dalszy usługodawca

sprzedaż, dostawa i rozładunek mieszanki 031.5mm na podbudowę zasadniczą

dalszy usługodawca

sprzedaż, dostawa i rozładunek mieszanki 031.5mm na podbudowę zasadniczą

dalszy usługodawca

sprzedaż, dostawa i rozładunek mieszanki 031.5mm na podbudowę zasadniczą

dalszy usługodawca

sprzedaz i dostawa kruszywa bazaltowego na
podbudowę zasadniczą frakcji 0-31,5 mm

usługodawca

wykonanie próbnych obciążeń statycznych

dalszy usługodawca

transport gruzu ceglano-betonowego

dostawca

kompleksowe wykonanie robót budowlanych
polegajacyvh na wykonaniu robót ziemnych
związanych z wykonaniem: wykopów, zasypek
wykopów, wymianę gruntów, wykonaniem
zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków
nasypów i wykonanie robót montażowych na
obiekcie mostowym łącznie z zapewnieneim
sprzętu ciężkiego.

podwykonawca robót
budowlanych

dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i
dostawy papy mostowej termozgrzewalnej, oraz
grunnt bitumiczny do papy termozgrzewalnej

dostawca

zamówienie na masę gruntującą Abizol R i Abizol
P

dostawca

zamówienie na usługę dźwigową pojegającą na
rozładunku i montażu belek prefabrykowanych

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego klasy 250T wraz
z
operatorem i paliwem

usługodawca

zamówienie na stal profilową

dalszy usługodawca

zamówienie na stal profilową

dalszy usługodawca

zamówienie na stal profilową

dalszy usługodawca

ul.

62-052 Komorniki
ul.Przemysłowa 28

40-155 Katowice
ul.
Konduktorska 14
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99

100

GEOINDEX Sp. z o.o.

TRANSBUD-WULKAN
Przedsiębiorstwo Handlowe
Zdzisław Wszoła

Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k.

DROMAXX Sp. z o.o.

zamówienie na zakup materiału: geokrata wraz z
kosztem transportu

usługodawca

zamówienie na zakup materiału: mata
bentonitowa

usługodawca

66-006 Zielona Góra ul. zamówienie na zakup materiału: geokrata wraz z
Ochla-Dębowa Polana 15
kosztem transportu

42-512 Preczów
Sosnowa 7

ul.

44-100 Gliwice ul.
Wieczorka 18-20

57-300 Kłodzko
Objazdowa 1

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie maty
bentonitowej BENTOMAT ST-K, masy
powierzchniowej 3300g/m2 i masy bentonitu
3000 g/m2

dostawca

Zamówienie polega na dostawie geokompozytu
drenażowego DRAINTUBE 300FT1 D16 wraz z
transportem

dostawca

usługa polegająca na odbiorze i przyjęciu
odpadów niebezpiecznych pochodzących z
nielegalnych składowisk odpadów znajdujących
się na placu budowy

usługodawca

usługa polegająca na odbiorze i przyjęciu
odpadów zmieszanych pochodzących z
nielegalnych składowisk odpadów znajdujących
się na placu budowy

usługodawca

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 łącznie z
zapewnieniem sprzętu ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

wykonanie robót budowlanych dla obiektu WD-10
polegających na wykonaniu robót ziemnych
związanych z wykonaniem: wykopów, zasypek
wykopów, wymianę gruntów, wykonaniem
zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków
nasypów i wykonanie robót montażowych łącznie
ul.
z zapewnieniem sprzętu ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienia na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu platformy pod dźwig wraz z
drogą dojazdową za podporą P2, obiektu WD-7,
z materiału dostarczonego przez GW

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu platformy pod dźwig wraz z
drogą dojazdową za podporą P2, obiektu WD-7,
z materiału dostarczonego przez GW

podwykonawca robót
budowlanych
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WROMAC Sp. z o.o.

59-407 Mściwojów
Zimnik 35

dostarczenie kraweżników kamiennych

dostawca

102

EMER POMORZE Sp. z o.o.

72-300 Gryfice
ul.
Niepodległości 42

sprzedaż i dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych

dostawca

103

GREEN HUNTERS Sp. z o.o.
Sp. K.

62-065 Grodzisk
Świadczenie usług w zakresie usług ochrony oraz
Wielkopolski
ul.
innych usług dodatkowych
Bukowska 114

usługodawca

104

HUMAN HUNTERS Sp.

105

Leco Sp. z o.o.

106

Agencja Usługowa Stanisław
Cap

62-065 Grodzisk
Świadczenie usług w zakresie usług ochrony oraz
Wielkopolski
ul.
innych usług dodatkowych
Bukowska 114

usługodawca

ul. Świadczenie usług w zakresie usług ochrony oraz
innych usług dodatkowych

usługodawca

62-800 Kalisz
Kresowa 30

wykonanie robót związanych z przebudową
rowów i cieków melioracyjnych oraz wykonanie
wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących

dostawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu
koparki gąsienicowej małej i koparki gąsienicowej
dużej typu Long wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na roboty budowlane, które dotyczą
wykonania umocnienia rowów przy przepuście
PP2

usługodawca

dostawa maty bentonitowej Actimat NW50-25

dostawca

wynajem ładowarki Liebherr z łyżką wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem

usługodawca

dostarczenie płyt ażurowych, szarej kostki
betonowej 8 cm niefazowanej, krawężnika
betonowego 20x30 cm, obrzeży betonowych
8x30 cm.

dostawca

Zamówienie polega na dostawie korytka
ściekowego oraz kaucji zwrotnej za palety

dostawca

Zamówienie polega na dostawie korytka
ściekowego 30x50x15cm, głębokie S7,5cm oraz
kaucji zwrotnej za palety

dostawca

Zamówienie polega na dostawie płyty drogowej
300x150x15

dostawca

Zamówienie polega na dostawie szarej kostki
betonowej holland gr. 8cm niefazowanej, trylinki
pełnej 12/20/40 oraz kaucji z palety

dostawca

pełnienie czynności ochrony mienia na terenie
obwodnicy Szczecinka

usługodawca

dostarczenie Odbiorcy nowych kotw talerzowych

dostawca

dostarczenie nowych wpustów mostowych i
sączków

dostawca

wykonanie usługi rozładunku i transportu
kruszyworaz czyszczenie wagonów po
rozładunku kruszywa

usługodawca

zamówienie na rozladunek z dyspozycją i
transport kruszywa na trasie PKP SzczecinekSzczecinek place składowe Eurovia

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy rozładunku
wagonów kolejowych i transportu kruszywa z
PKP Szczecinek na plac składowy przy ul.
Słupskiej

usługodawca

63-200 Jarocin
ul. Zamówienie na usługę, które dotyczy rozładunku
T. Kościuszki 16/1
wagonów kolejowych i transportu kruszywa z
PKP Szczecinek na plac składowy przy ul.
Słupskiej

usługodawca

66-300 Międzyrzecz
Święty Wojciech 52
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GDA Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk
Maszynowa 30

ul.

108

Best Brokers Sp. z o.o.

71-634 Szczecin
Parkowa 45/12

ul.

109

KAZIMIERZ GINTER Zakład
Produkcji Materiałów
Budowlanych Zakład Pracy
Chronionej

110

HUNTERS Sp. z o.o.

111

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

112

Rowibud Sp. z o.o.

113

F.H.U. Birex Radosław
Banaszyński

89-600 Chojnice
Kolejowa 4

ul.

62-065 Grodzisk
Wielkopolski
ul.
Bukowska 114
43-430 Skoczów
Wiślańska 26

ul.

44-151 Gliwice
ul.
Daszyńskiego 308

114

115

116

117

DRIAL POLAND Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo produkcyjnousługowe "WRZ" Włodarczyk
Waldemar, Włodarczyk
Małgorzata S.C

WYBURZ Jerzy Cumbrowski

TOMEX

Tomasz
Prabucki

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Katowicka 2

Zamówienie na usługę, które dotyczy rozładunku
wagonów kolejowych i transportu kruszywa z
PKP Szczecinek na plac składowy przy ul.
Słupskiej wraz z rozładunkiem na placu
składowym

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy rozładunku
wagonów kolejowych i transportu kruszywa z
PKP Szczecinek na plac składowy przy ul.
Słupskiej wraz z rozładunkiem na placu
składowym

usługodawca

wynajem kompletnych układów pompowych dla
przepustów

usługodawca

Zamówienie na dostawę oraz odbiór układu
pompowego dla przepustu K-2

usługodawca

Zamówienie na dostawę oraz odbiór układu
pompowego dla przepustu PP-4

usługodawca

Zamówienie na dostawę oraz odbiór układu
pompowego dla przepustu PP-4 i przepustu PP4A

usługodawca

Zamówienie na wynajem kompletnego układu
pompowego dla przepustu PP-4A

usługodawca

Zamówienie na wynajem kompletnego układu
pompowego dla przepustu PP-4B

usługodawca

kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem remontu czątkowego nawierzchni
asfaltowej przy ul. Kosz\alińskiej i ul. Leśnej

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu remontów cząstkowych
nawierzchni asfaltowej o gr 6 cm we wskazanych
przez Zleceniodawcę miejscach

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu remontów cząstkowych
nawierzchni asfaltowej o gr 6 cm we wskazanych
przez Zleceniodawcę miejscach

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu remontów cząstkowych
nawierzchni asfaltowej o gr 6 cm we wskazanych
przez Zleceniodawcę miejscach

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie dotyczy podcięcia pali, odkucie
heba, odcięcie heba, pomoc w wyciąganiu pali

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie dotyczy podcięcia pali, odkucie
heba, odcięcie heba, pomoc w wyciąganiu pali

podwykonawca robót
budowlanych

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane polegające na ułożeniu
siatek stalowych warstwy transmisyjnej

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

78-400 Szczecinek

86-170 Nowe
Oś.
Nadwiślańskie II 5d lok.1

83-200 Starogard
ul.
Lubichowska 103A

118

119

120

121

122

HYDROTREST Sp. z o.o.

81-366 Gdynia
Abrahama 26/5

ul.

Elżbieta Synowiecka ZAKŁAD 58-150 Strzegom
ul.
Leopolda Staffa 6
KAMIENIARSKI

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

Jerzy Łaszkiewicz "ZAKŁAD
NAPRAWY WAG"

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

60-529 Poznań
ul.
Jana Henryka
Dąrowskiego 77A

73-102 Witkowo Drugie ul.
Starowiejska 20

98-330 Pajęczno
Długa 14

ul.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie likwidacji urządzeń
wodnych do poboru wód podziemnych na
lokalnym ujęciu wód podziemnych wykonania
izolacji ustroju niosącego (płyty pomostowej i
płytach przejściowych) z papy termozgrzewalnej

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa na dostawę, gdzie Dostawca
zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy nowe
krawężniki kamienne dla obieku WD-10

dostawca

Zamówienie polega na dostawie krawężników
mostowych kamiennych wraz
z
transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie płytek dennych
ścieku wraz z kosztem dostawy

dostawca

Zamówienie polega na dostawie płytek dennych
ścieku i beleczek wraz z kosztami transportu

dostawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty związane z kompleksowym
wykonaniem i dostawą elementów odwodnieniakolektor odwodnieniowy wykonany z rur
polipropylenowych PP wraz systemem
zamocowań oraz jego montażem

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie dotyczy dostawy wraz z transportem
rur PP

dostawca

Zamówienie polega na dostawie sączków omego
wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie rur PP
kielichowych o różnych wymiarach wraz
z transportem

dostawca

Umowa podwykonawcza, której przedmiotem jest
kompleksowe wykonanie, dostawa oraz montaż
elementów rur osłonowych z polietylenu HD-PE,
kolor RAL 7032 wraz z mocowaniem wykonanym
ze stali nierdzewnej dla obiektów mostowych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na redukcji z fi 250 na fi 200

dostawca

zamówienie na dostaw oraz montaż wagi
stalowo+betonowej 60MG 3x18m. najazdowej

dostawca

zamówienie na uzupełnienie nierówności oraz
braków wykonanego betonu architektonicznego
na przyczółku C obiektu E-11 jezdnia prawa

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienia polega na wykonaniu rozbiórki
stwierdzonych podczas wizji lokalnej uszkodzeń
betonowej poprzecznicy Ustroju Nośnego WD-6
nitka lewa podpora nr 3 metodą
hydrodynamiczną. Zakres prac do wykonania
obejmuje kompleksowe usunięcie wadliwie
wykonanych części betonowych poprzecznicy

podwykonawca robót
budowlanych
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NIWA Sp. z o.o. Sp. K.

ATUT RENTAL Sp. z o.o.

SECUTEC Sp. z o.o.

Michał Jurewicz
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe "KADAKRYL"

Zamówienie polega na wykonaniu rozbiórki
stwierdzonych podczas wizji lokalnej uszkodzeń
betonowej poprzecznicy Ustroju Nośnego WD-6
nitka lewa podpora nr 3 metodą
hydrodynamiczną. Zakres prac do wykonania
obejmuje kompleksowe usunięcie wadliwie
wykonanych części betonowych poprzecznicy

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wykonaniu iniekcji rys
według załączonego planu naprawczego na
obiektach WD-5, WD-6,M-8, E-11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wykonaniu iniekcji rys
według załączonego planu naprawczego nr PZJ
M-32-00 wraz z wykonaniem kompletnej iniekcji
rys wraz ze szpachlowanie stref prowadzonych
prac, maskowania otworów po parkerach i
szlifowaniu betonu w obrębie prowadzonych prac

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem sprzętu

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
sprzętu wg bieżących potrzeb Zleceniodawcy

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
sprzętu wg bieżących potrzeb Zleceniodawcy,
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
sprzętu wg bieżących potrzeb Zleceniodawcy,
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
sprzętu wg bieżących potrzeb Zleceniodawcy,
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
sprzętu wg bieżących potrzeb Zleceniodawcy,
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1

usługodawca

przedmiotem Umowy jest wykonanie robót z
wykonaniem, dostawą i montażem barier
ochronnych stalowych, drogowych wraz z
odcinkami początkowymi i końcowym z kotwami,
a także wykonaniem podlewki cementowej

podwykonawca robót
budowlanych

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót związanych z
kompleksowym wykonaniem: trójwarstwowej
nawierzchni poliuretanowo – epoksydowej
grubości 5 mm na kapach chodnikowych,
impregnacji hydrofobowej powierzchni
żelbetowych oraz powłoki z podwyższoną
zdolnością pokrywania zarysowań

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na zaspoinowaniu szczelin w
kapach chodnikowych uszczelniaczem
86-050 Solec Kujawski
poliuretanowym wraz z oczyszczeniem szczelin
u. Juliusza Słowackiego 3
primerem
i uformowaniem spoin

podwykonawca robót
budowlanych

98-330 Pajęczno
Długa 14

04-687 Warszawa
Lucerny 1

59-400 Jawor
Kuziennicza 5

ul.

ul.

ul.

Zamówienie polega na uzupełnieniu lokalnych
ubytków, nierówności i braków w powierzchni
betonowej obiektu WD-10

podwykonawca robót
budowlanych
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GM Roads Polska Sp. zo.o.

"SYSTEMY I TECHNOLOGIE"
Sp. z o.o.

Piotr Orzechowski
Engineering

58-130 Żarów
ul.
Wrocławska 41

59-100 Polkowice
Kopalniana 7

ul.

80-811 Gdańsk ul. Na
Stoku 41a

Zamówienie polega na kompleksowym
wykonaniu prac: naprawie ścianki zaplecznej
oraz korpusów na obiekcie WD-7, naprawie
poprzecznic na obiekcie WD-6 oraz uszczelnieniu
rur przechodzących przez ściany przyczółków na
obiektach

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót z wykonaniem ścieku
trójkątnego metodą ciągłego betonowania
ślizgowego z wyłączeniem obróbki brukarskiej
kieszeni wpustu deszczowego jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na wykonanie i montaż
formowanych betonowych profili o wys. 6-10cm –
tzw. Brewka

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa na dostawę, której przedmiotem jest
dostarczenie nowych gzymsów mostowych

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
deski gzymsowej polimerobetonowej na obiekt
WD-4 i WD-1 wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
deski gzymsowej polimerobetonowej H=800 na
obiekt WD-6 wraz transportem i dodatkowym
żelkotem ral7038

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
deski gzymsowej H=800mm RAL 6018 na obiekt
WD-1 wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
deski gzymsowej o różnych parametrach wraz
transportem

dostawca

2. Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się do samodzielnego pełnienia
funkcji technicznej polegającej na fachowej
ocenie zjawisk technicznych oraz samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych

usługodawca

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się do samodzielnego pełnienia
funkcji technicznej polegającej na fachowej
ocenie zjawisk technicznych oraz samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych

usługodawca

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się do samodzielnego pełnienia
funkcji technicznej polegającej na fachowej
ocenie zjawisk technicznych oraz samodzielnego
rozwiązywania zagadnień architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych

usługodawca
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Zakład Budowy Maszyn
Doświadczalnych "ZBMD"

41-708 Ruda Śląska
Pawła 6

Przedsiębiorstwo produkcyjno31-625 Kraków
usługowo-handlowe
Piastów 61
"PROWERK"

GRILTEX Polska Sp. z o.o.

62-002 Suchy Las
Obornicka 7

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót związanych z
kompleksowym wykonaniem, dostawą i
montażem mostowych modułowych urządzeń
dylatacyjnych - jednomodułowe hybrydowe
urządzenia dylatacyjne z płaszczem z austenitu
90 stopni, o przesuwie prostopadłym do osi
podłużnej urządzenia +35/-65mm, 4x12,27m +
nakładki wyciszające ze stali nierdzewnej +
sączki + wyprowadzenie dylatacji na gzyms +
blacha osłonowa ze stali nierdzewnej + osłony
tłumiące hałas od spodu na obiekcie M-8

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót związanych
z
Oś.
wykonaniem, dostawą i montażem barier
ochronnych drogowych w pasie rozdziału wraz z
odcinkami początkowymi i końcowym (zejście do
gruntu) oraz kotwami

podwykonawca robót
budowlanych

ul.

Zamówienie polega na dostawie i zakupie
geokraty HDPE teksturowana i perforowana
Pinema Comfort 007.75

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie Geokompozytu
drenażowego GXP N8 DREN ECO m,

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Geokompozytu
drenażowego GXP N8 DREN ECO m

dostawca

Zamówienie polega na dostawie Geokompozytu
drenażowego GXP N8 DREN ECO M

dostawca

ul.

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego z operatorem i odpowiednim
osprzętem
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HERCULES S.A.

DREW-BUD Jerzy Ciesielski

03-236 Warszawa
Anno0pol 5

ul.

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego wraz z operatorem i paliwem w
ilości 1 szt.,

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego klasy 100T

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego klasy 130T

usługodawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych
związanych z wykonaniem: wykopów, zasypek
wykopów, wymianę gruntów, wykonaniem
zasypek za przyczółkami, wykonanie stożków
nasypów i wykonanie robót montażowych łącznie
z zapewnieniem sprzętu ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

78-400 Szczecinek
ul. Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparko-ładowarki wraz z osprzętem, operatorem
Wodociągowa 6B
i paliwem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wynajmu
koparki kołowej wraz z operatorem
i
paliwem

usługodawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy zakupu
listewki o wymiarach 1cm x 1cm

dostawca
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MSP-Intop Sp. z o.o. zmiana
nazwy na:
MSP-

Engineering

135

Sp. z o. o.

SAFEROAD GRAWIL
z o.o.

umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót
związanych z kompleksowym wykonaniem,
dostawą i montażem mostowych modułowych
urządzeń dylatacyjnych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które dotyczy
opracowania projektu zamiennego dylatacji
obiektu WD6 wraz z wykonaniem prac zgodnie z
opracowaną dokumentacją zamienną

podwykonawca robót
budowlanych

przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót
związanych z oznakowaniem poziomym
grubowarstwowym termoplastycznym w
technologii strukturalnej, w technologii
strukturalnej Dot line z funkcją akustyczną
oznakowaniem cienkowarstwowym oraz
elementami PEO
ul.

podwykonawca robót
budowlanych

72-002 Dołuje ul.
Wiosenna 6
Skarbimierzyce

Sp. 87-800 Włocławek
Komunalna 7

Zamówienie na usługę malowania oznakowania
poziomego żółtego zgodnie z przedstawionymi
tymczasowymi organizacjami ruchu dla DS.-16 i
objazdu ul. Słupskiej
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RUREX Sp. z o.o.
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Peri Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo Techniczne
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Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Wojciech
Spychała

50-541 Wrocław
ul. Zamówienie polega na dostawie Manszety typu N
Armii Krajowej 53
100x180

62-023 Koninko
Drukarska 61

ul.

78-630 Człopa ul.
Paderewskiego 3B
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DREN Sp. z o.o.

GAZ BUDOWA Sp. z o.o.

64-915 Jastrowie
Gdańska 40n

73-210 Recz
Podgórna 26

78-320 Karlino
Kołobrzeska 2

ul.

ul.

ul.

dostawca

Zamówienie polega na dostawie sklejki
szalunkowej i profilu stykowego poszycia

dostawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu i
dostawy kontenera socjalno – biurowego i
magazynowego oraz usługi czyszczenia
(sprzątanie końcowe)

usługodawca

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie drenażu francuskiego w ilości
1195 mb, wraz ze studniami wylotowymi do
rowów oraz robotami towarzyszącymi

podwykonawca robót
budowlanych

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową ulicy Leśnej wraz z dojazdem do
obwodnicy Szczecinka S-11

"PETROTECH A" Adam
Pakulski

usługodawca

podwykonawca robót
budowlanych

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest wykonanie robót związanych z budową
zbiorników retencyjnych ZR i ZRI
zamówienie na usługę montażu schodów
skarpowych z betonowych stopni
prefabrykowanych i balustrad stalowych przy
schodach na zejściach do zbiorników
retencyjnych infiltracyjnych ZRI1,ZRI2, ZRI3,
ZRI4, ZRI5

podwykonawca robót
budowlanych

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie przepustów na
rowie Czarnobór w ilości 6 sztuk w tym dwa
przepusty fi 1500 i cztery sztuki fi 1000 wraz z
robotami towarzyszącymi

podwykonawca robót
budowlanych

umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
są kompleksowe wykonanie robót związanych z
przebudową gazociągu średniego ciśnieni DZ
160 zlokalizowanego na działce leśnej nr 34 obr.
0026, m. Szczecinek kolidującej z
przebudowanym rowem Czarnobór

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wynajmie samochodu z
HSD
142
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USŁUGI TRANSPORTOWE
JAROSŁAW ŚWIRSKI

GLOBEX Janusz Gotlib

MMF PL Sp. z o.o.

HERKULES S.A.

P.H.U. MASZYNY
BUDOWLANE S.C.

HTI BP Sp z o.o. Sp. K.

78-400 Szczecinek
Lipowa 26/2

64-920 Piła
Motylewska 48

ul. Zamówienie na wynajem samochodu HDS wraz
z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na wynajem samochodu HDS wraz
z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie dotyczy wykonania sześciu sztuk
odwiertów średnicy 280 mm oraz długości 65 cm

usługodawca

Zamówienie dotyczy wykonania sześciu sztuk
odwiertów średnicy 280 mm oraz długości 65 cm

usługodawca

Zamówienie dotyczy dostarczenie sznura
dylatacyjnego 20mm i 30 mm TERMARODS
wraz z transportem

usługodawca

Zamówienie dotyczy wykonania trzech sztuk
odwiertów średnicy 160mm w elementach
prefabrykowanych dla murów oporowych obiektu
WD-1

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na usługę dotyczy wykonania
pomiaru otuliny zbrojenia dźwigarów ustroju
nośnego obiektu WD10 wraz z opracowaniem
raportu

usługodawca

Zamówienie dotyczy wykonania otworów we
wspornikach pod latarnie na obiektach: WD-1,
K-2, WD-4, WD-4A

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie dotyczy wykonania otworów we
wspornikach pod latarnie na obiektach: WD-1,
K-2, WD-4, WD-4A otwory nieprzelotowe

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na usługę dotyczy wykonania
badania otulenia zbrojenia betonem poprzez
wskazanie głębokości jego położenia. Badanie
będzie wykonywane na obiekcie WD-10

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie koparki kołowej
JS SW, koparko-ładowarki New Holland wraz z
operatorami i paliwem

usługodawca

ul.

40-007 Katowice ul.
Uniwersytecka 13

81-212 Gdynia ul. Hutnicza
1

06-450 Nowy Garwarz,
Nowy Garwarz 2A

80-174 Gdańsk
Przywidzka 4

usługodawca

ul.

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego z operatorem i odpowiednim
osprzętem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
hydraulicznego klasy 130T,

usługodawca

Zlecenie polega na wykonaniu usługi sprzętowej
przy użyciu maszyny: ładowarka teleskopowa
MERLO ROTO 30.16 wraz z osprzętem

dalszy usługodawca

Zamówienie polega na dostawie RURY PEHD
SN8 DN 800 z kielichem i uszcz. odc.69 mb

dostawca

Zamówienie polega na dostawie rury
przepustowej PEHD PECOR OPTIMA 300 ze
złączką PECTOR OPTIMA i kosztem transportu

dostawca

Zamówienie polega na dostawie rury
przepustowej PEHD PECOR OPTIMA 300 ze
złączką PECTOR OPTIMA i kosztem transportu

dostawca

Przywidzka 4
Zamówienie polega na dostawie rury
przepustowej PEHD PECOR OPTIMA 300 ze
złączką PECTOR OPTIMA i kosztem transportu

Zamówienie polega na dostawie rury
przepustowej PEHD fi 800, fi 400, fi 600
kosztem transportu
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STYRMANN Sp. z o.o.

HILTI POLAND Sp. z o.o.

HUFGARD Polska Sp. z o.o.l

PHU EUROPIK Karol Łotocki

SBD Serwis Budownictwa
Drogowego Sp. z o.o.

00-801 Warszawa
Chmielna 100

ul.

02-844 Warszawa
ul.Puławska 491

42-209 Czsęstochowa ul.
Rząsawka 40

ul. Wąska 11D/16,
432 Zielona Góra

i

dostawca

Zamówienie polega na dostawie granulatu
styropianowego 3-8 mm wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie gwoździ do
betonu X-C 32 MX, naboi DX 6.8/11 M10 STD,
krążków plastikowych wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie gwoździ do
betonu, nabojów, krążków plastikowych wraz z
transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie kotwy wkręcanej
i śrub wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie żywicy
iniekcyjnej wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie ekspansywnej,
samorozlewnej zaprawy EuroGrout 04 wraz z
kosztami dostawy

dostawca

Zamówienie polega na dostawie szpachli
cementowej EuroCret Unispachel
i ekspansywnej samorozlewnej zaprawie
EuroGrout 04

dostawca

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
65-

ul. Gorzowska 16,
66500 Strzelce Krajeńskie

dostawca

dostawca

Zamówienie polega na zakupie i dostawie
stalowej rury osłonowej o rożnych wymiarach
wraz z transportem

dostawca

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

usługodawca

Zamówienie na usługę, które polegać będzie na
wynajmie frezarki Wirtgen W210 200cm wraz z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które polegać będzie na
wynajmie frezarki Wirtgen 200 wraz
z
operatorem, paliwem oraz pełnym osprzętem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które polegać będzie na
wynajmie frezarki 1200cm wraz
z
operatorem w ustalonych dniach, paliwem oraz
pełnym osprzętem

usługodawca

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

dostawca

EU/OM/037/2019
Zakup
drobnych materiałów budowlanych na potrzeby
realizacji budowy.

dostawca

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca
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Forest Sp. z o.o.

DOMTRANS
DOMINIK
CZAJA

ul. Pilska 27,
78400 Szczecinek

ul. Kościańska 29,
066 Gronowo

62-

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca

Zamówienie polega na zakupie drobnych
materiałów budowlanych na potrzeby realizacji
budowy

dostawca

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

usługodawca

Zamówienie polega na usłudze sprzętowejwynajmie platformy niskopodwoziowej z
ciągikiem siodłowym do przewozu maszyn
budowlanych wraz z operatorem

usługodawca

Zamówienie polega na usłudze sprzętowejwynajmie koparki kołowej wraz z operatorem i
samochodu ciężarowego samowyładowczego
wraz z kierowcą

usługodawca

Zamówienie polega na transporcie maszyny do
układania ścieku lanego z miejscowości Nowa
Wieś Wrocławska na budowę do Szczecinka
oraz na odwiezieniu maszyny spowrotem

usługodawca

Zamówienie polega na usłudze sprzętowejwynajmie platformy niskopodwoziowej z
ciągikiem siodłowym do przewozu maszyn
budowlanych wraz z operatorem

usługodawca

EU/OM/720/2018
Dostawa
Regranulatu styropianowego EPS w ilości do
110m3 plus kaucja za worek Big Bag
dostawca
EU/OM/826/2018
Dostawa
regranulatu styropianowego EPS (worki Big Bag
1,6m3-1,7m3) plus kaucja za worek Big Bag
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Styromap Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Milcz 4D,
64800 Chodzież

EU/OM/144/2019
Zamówienie
polega na dostawie granulatu styropianowego
EPS oraz kaucji za worek Big Bag i kosztów
transportu

dostawca

EU/OM/184/2019
Zamówienie
polega na dostawie granulatu styropianowego
EPS oraz kaucji za worek Big Bag i kosztów
transportu

dostawca

Zamówienie polega na dostawie granulatu
styropianowego EPS oraz kaucji za worek Big
Bag i kosztów transportu

dostawca

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

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

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

ul. Kolejowa 3,
78EU/OM/138/2019
Zamówienie
400 Szczecinek
polega na wynajmie żurawia samojezdnego klasy
25T Krupp KMK2025 wraz z operatorem i
odpowiednim osprzętem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie żurawia
samojezdnego klasy 50T LIEBHERR LTM1050
wraz z operatorem i odpowiednim osprzętem

usługodawca

Zamówienie na wykonanie prac spawalniczych

usługodawca

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
ul. Modlińska 288,
03- PCV do ściągów RSR 100mb, stożek z tworzywa
152 Warszawa
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.
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MAT-BUD Mosty Sp. z o.o.
Sp.K.

ul. Linki 7,
82440 Dzierżgoń

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

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/753/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
obiektach WD-1, K-2, E-11 oraz prac
pomocniczych.
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Opportunity 66
o.o. Sp.K.

Sp. z

ul. Biegańskiego 10/7, 80807 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
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Firma Usługowa DROWEX
Piotr Węgrowski

EU/OM/741/2018
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na
Wiśniówek Wertyce 12, 18obiektach mostowych oraz prac pomocniczych
315 Kołaki Kościelne

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

ul. Diamentowa 7,
447 Lublin

20-

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

dostawca

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

ELEKTRO-FIL
Konieczny

Sp. z

Filip

"PROFI WODD" Marcin
Białczyk

ul. Zygmunta
Grudzińskiego 72,
020 Swarzędz

62-

al. Poznańska 58,
64-920 Piła

ul. Polna nr 29I, lok.3
78-400 Szczecinek

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

Zamówienie polega na kompleksowym
wykonaniu robót polegających na przełożeniu
kolizji kabli SN przy:WD1

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na kompleksowym
wykonaniu robót polegających na obniżeniu
przewodów w rurach osłonowych przy zakładzie
Elda

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/751/2018
Dostawa
deski 25mm, szerokość 130mm-180mm, długość
3600mm-5000mm w ilości 17m3; deski 35mm
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

Zamówienie polega na dostawie deski 50mm
oraz kantówki 95mmx95mm,

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

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

EU/OM/857/2018
Zamówienie
na: klej do uszczelnień otworów po ściągach, drut
wiązałkowy 1,4mm, piasek kwarcowy do
piaskowania 0,8mm-1,4mm, paleta, rurka do
ściągów szalunkowych PCV 22/26/2000,
podkładka betonowa "kość" 35/40/50, listwa
trójkątna betonowa prosta 50x250, streckmax
mata 2500/600/0,3, listwa fazująca trójkątna
25/25/35/2500, drut wiązałkowy 1,4mm, konus do
rurek szalunkowych fi22/26, sorbent oraz
transport
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Sławomir Ciosek "SC DAKO"

ul. Lubińska nr 6 53-524
Wrocław

EU/OM/019/2019
zamówienie na
palety z piaskiem kwarcowym do piaskowania
wraz z kosztami transportu
dostawca
EU/OM/025/2019
Zamówienie
polega na dostawie materiałów
wyszczególnionych w zamówieniu,

Zamówienie polega na dostawie materiałów
wyszczególnionych w zamówieniu

ostawca

Zamówienie polega na dostawie korka do betonu
architektonicznego wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie korka do betonu
architektonicznego, korka do betonu L=2cm,
kleju epoksydowego A+B wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie listew faz
trójkątnych i nakrętek spawalnych D15
wraz
z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie kleju
epoksydowego A+B, korka betonowego FB Fi 22
L=20mm wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie listwy betoowej
trójkątnej 40x800 wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie korka
betonowego EX do betonów archtektonicznych
i kleju do korków

dostawca

Zamówienie polega na dostawie nakrętki
spawalnej D15 wraz z transportem

dostawca

Zamówienie polega na dostawie punktu
kotwiczenia, korka betonowego EX, listwy
trójkątnej dreikant i kleju do korków wraz z
transportem

dostawca

165/S-11/CE/09/2018
Kompleksowe
wykonanie robót żelbetowych i montażowych
oraz wykonanie wszelkich robót pomocniczych
EU/OM/818/2018
Wykonanie
prac ciesielsko-zbrojarskich oraz prac
pomocniczych na obiektach mostowych (poza
obiektem WD-4)

podwykonawca robót
budowlanych
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TOBAS Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 15/28
16-661 Białystok

zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiektach mostowych:
WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6, WD7 i E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiektach mostowych:
WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6, WD7 i E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiektach mostowych:
WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6, WD7 i E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiekcie mostowym K2

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiekcie mostowym K2

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz pomocniczych na obiektach mostowych:
WD-10, M8, WD-9, WD-12, E-11, WD-4, WD4A, WD-1

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich,
montażowych oraz pomocniczych na obiektach
mostowych: WD-10, M8, WD-9, WD-12, E-11,
WD-4, WD-4A, WD-1

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/151/2018
Wynajem koparko ładowarki New Holand LB 115
EU/S11/165/2018
Wynajem
koparko ładowarki New Holand LB 115
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Przedsiębiorstwo Usługowe
Domikop Dominik Orzłowski

ANTARES GROUP DZMITRY
RAMANIUK

Kazimierz nr 11,
78-425 Biały Bór

ul. Ogrodowa 3/1,
89-240 Kcynia

usługodawca

EU/S11/174/2018
Wynajem
koparko ładowarki New Holand LB 115
Zamówienie na wynajem koparko-ładowarki New
Holand LB wraz z niezbędnym osprzętem

usługodawca

Zamówienie na wynajem koparko-ładowarki New
Holand LB wraz z niezbędnym osprzętem

usługodawca

EU/S11/154/2018
Wykonanie
drobnych prac pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/006/2019
Wykonanie
drobnych prac pomocniczych

usługodawca

EU/S11/045/2019
Zamówienie na
usługę, które dotyczy wykonania prac
pomocniczych przy realizacji przez
Zamawiającego zadania

usługodawca

EU/S11/152/2018
równiarki bez systemu

Wynajem

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

usługodawca

usługodawca
171/S-11/INFRA/11/2018
Świadczenie
usługi sprzętowej - zapewnienie sprzętu
budowlanego wraz z osprzętem niezbędnym do
pracy tego sprzętu, a także zapewnienia obsługi
tego sprzętu, tj. zapewnienia osób - operatorów
sprzętu - uprawnionych do jego obsługi
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Zakład Remontu i Utrzymania
Dróg "DROGOTEX" Rachtan
Ireneusz

Chociwle 8a,
76-020 Bobolice

Umowa podwykonawcza, której przedmiotem jest
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie
obrzeży betonowych na ławie betonowej z
oporem, ustawienie krawężników kamiennych na
ławie betonowej z oporem, ułożenie płyt
ażurowych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu poboczy
z humusu
za pomocą układarki do poboczy

podwykonawca robót
budowlanych

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
EU/OM/831/2018
Wykonanie
tymczasowego oświetlenia dla obiektu WD-1, K2, WD-4, które składa się z: dostawy i montażu
opraw oświetleniowych 400W wraz ze źródłem
światła; podłączenia masztów przewodem
HO7RN-F(OnPD) 3x2,5mm do istniejącej
EU/OM/865/2018
Kontrola
przyłącza energetycznego, rozdzielni budowlanej
dla obiektu M-8 wraz z ewentualną naprawą
uszkodzeń
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Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe "BUDREM" Piotr
Tarasiewicz

ul. Warszawska 3/3,
78-400 Szczecinek

EU/OM/871/2018
Wykonanie
tymczasowego oświetlenia dla obiektu WD-1, K2, WD-4, które składa się z: dostawy i montażu
opraw oświetleniowych 400W wraz ze źródłem
światła w ilości 2sztuk; podłączenia masztów
przewodem H07RN-F (OnPD) 3x2,5mm do
istniejącej rozdzielni budowlanej; dodatkowego
zabezpieczenia przewodu zasilającego-rura
osłonowa typu Arot DVR 40mm
Zamówienie na usługę, które dotyczy
przeniesienia oraz ewentualnej naprawy
rozdzielni budowlanej obiektów WD- 4
WD-1
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"MONTOSTAL" Dygas Michał

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

dostawca

i

usługodawca

zamówienie na naprawę rozdzielni budowlanej
zlokalizowanej na obiekcie M-8

usługodawca

Zamówienie polega na demontażu rozdzielni
budowlanej na terenie budowy

usługodawca

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

EU/OM/851/2018
Wykonanie
montażu zbrojenia stalą klasy A-IIIN na obiektach
mostowych oraz prac pomocniczych
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BETARD Sp. z o.o.

ul. Polna 30,
55-095 Długołęka

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
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177

J&T Małek Jolanta Małek

Julian Dominiak P.H.
"ELEKTRO-DOM"

SKN Sp. z o.o.

APPIA Sp. z o.o.

Krystian Misiuda

ul. Bajkowa 7,
77-100 Tarnów

ul. Żeromskiego 14,
64-800 Chodzież

ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice

ul. Pilska 27,
78-400 Szczecinek

Stanomino 17m.5,
78-217 Stanomino

173/S-11/INFRA/11/2018
Świadczenie
usługi sprzętowej - zapewnienie sprzętu
budowlanego wraz z osprzętem niezbędnym do
pracy tego sprzętu, a także zapewnienia obsługi
tego sprzętu, tj. zapewnienia osób - operatorów
sprzętu - uprawnionych do jego obsługi

dostawca

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się świadczyć usługę sprzętową
wraz z operatorami

usługodawca

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

Dostawa BORNIT UNIBIT

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
BORNIT UNIBIT (18 sztuk
w
opakowaniach po 30 litrów) wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
BORNIT UNIBIT (18 sztuk
w
opakowaniach po 30 litrów) wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
BORNIT UNIBIT (18 sztuk
w
opakowaniach po 30 litrów) wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
BORNIT UNIBIT (18 sztuk
w
opakowaniach po 30 litrów) wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
BORNIT UNIBIT (18 sztuk
w
opakowaniach po 30 litrów) wraz transportem

dostawca

EU/S11/164/2018
Wynajem
koparki gąsienicowej Komatsu PC240 oraz
samochodu samowyładowczego trzyosiowego z
wysypem bocznym

usługodawca

Zamówienie na usługę sprzętową – najem
sprzętu budowlanego

usługodawca

166/S-11/INFRA/10/2018
Kompleksowe
wykonanie robót związanych z przebudową ul.
Bugno WD-1, łącznicy DL 2/3-4 oraz parkingu
przy ul. Słupskiej (wykonanie chodników, placów
z płyt betonowych ażurowych), jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych i
towarzyszących

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na naprawie uszkodzonych krawężników)
betonowych 30X20 w ilości 63 m.b.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/864/2018
Weryfikacja
prawidłowości montażu i ustawienia schodni na
obiektach mostowych (WD-1, WD-4, WD-5, WD6,E-11) wraz zwykonaniem ewentualnych
poprawek
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GRUPA FESTA
RUSZTOWANIA RENATA
PRZYBYLSKA

ul. Kaliska 85,
63-400 Ostrów

U/OM/874/2018
Weryfikację
prawidłowości montażu i ustawienia schodni na
obiekcie mostowym WD-7 wraz z wykonaniem
ewentualnych poprawek

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/888/2018
Przestawienie
schodni obiektu E-11

179

180

181

EKOPARK S.A.

PASCAL PREFABRYKATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

G&M Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 214,
02-486 Warszawa

ul. Bolesława Chrobrego
20B, 64-400 Międzychód

ul. Marynarska 11,
02-674 Warszawa

EU/OM/877/2018
Mobilizacja
ludzi oraz sprzętu w celu dostosowania
poprzecznicy 2L obiektu WD-6 do zgodności z
dokumentacją projektową

usługodawca

wykonanieprac pomocniczych przy prowadzeniu
prac rozbiórkowych poprzecznicy 2L obiektu WD6 do zgodności z dokumentacją projektową

usługodawca

Zamówienie polega na kompleksowym
dokończeniu prac rozbiórkowych poprzecznicy p
2L obiektu WD-6 polegających na usunięciu
betonu klasy C35/45 wysokociśnieniową myjką
hydrodynamiczną dla realizowanego przez
Zamawiającego zadania

podwykonawca robót
budowlanych

163/S-11/CE/08/2018
Dostawa
nowych prefabrykowanych biegów schodowych

dostawca

EU/OM/853/2018
Wykonanie
prac ciesielskich, prac związanych z rozbiórką i
zdaniem szalunków i rusztowań płyty ustroju
nośnego oraz prac pomocniczych na obiekcie
mostowym E-11

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/059/2019
Zamówienie na
roboty budowlane, które polegać będą na
wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich oraz prac
pomocniczych na obiektach mostowych: WD1,
K2, WD4, WD4A, WD5, WD6, WD7, E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz prac pomocniczych na obiektach
mostowych: WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6,
WD7, E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz prac pomocniczych na obiektach
mostowych: WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6,
WD7, E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich
oraz prac pomocniczych na obiektach
mostowych: WD1, K2, WD4, WD4A, WD5, WD6,
WD7, E11, M3, M8, WD9, WD12, WD10

podwykonawca robót
budowlanych

182

183

184

Przedsiębiorstwo Robót
Technicznych Kaliszczak Piotr
Kaliszczak

Sp. z

185

Zakład Usługowo-Handlowy
Krzysztof Maślach

186

MARIUSZ SZCZEPAŃSKI
ROBOTY ZIEMNE<,
BUDOWLANE I DROGOWE

187

188

189

Hydromost-Invest Baran
Mariusz

Luiza Baran

HYDROMOST

B40 Sp. z o.o. Sp. K.

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/166/2018
Przebudowa
uszkodzonego kabla TKD. W celu wykonania
przebudowy należy: wybudować pomiędzy
punktami P4.1 do P4.2 kabel miedziany sieci
miejskiej typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8 o
długości 169m, przewód ułożyć w rurze
osłonowej oraz wykonać bezprzerwowo
przełączenie kabli. Złącza zamknąć osłonami
złączowymi XAGA-2szt. złącza w ziemi zasypać
piaskiem i ułożyć na nich przykrywy kablowe z
płyty betonowej 50x50cm.

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na ułożeniu rur ochronnych fi32 wraz z
kablem zasilającym

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu ok 12 przecisków pod jezdnią
o długości ok 10 m.b.,

podwykonawca robót
budowlanych

55-200 Oława ul.Opolska EU/S11/003/2019
zamówienie na
9
usługę sprzętową-wyajem nagrzewnicy HM 4500

SAT Sp. z o.o.

INRECO-EMULSJA
o.o.

ul. Zwycięstwa 274,
75-671 Koszalin

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich,
rozbiórki deskowań, kosmetyki betonów,
inwentaryzacji i przygotowania do zwrotu
deskowań, wykonanie zabezpieczeń BHP oraz
prac pomocniczych na obiektach mostowych:
WD6, WD7, M8, WD9, E11, WD12, WD10

EU/S11/002/2019
zamówienie na
dostawę jednej tony masy mineralno asfaltowej
na potrzeby realizacji budowy

dostawca

ul. EU/OM/006/2019
zamówienie na
wynajem dźwigu LIEBHERR LTM 1-7-4.1

dostawca

78-422 Gwda Wielka
Marcelin 19

78-100 Kołobrzeg
Mieszka I

86-050 Siolec Kujawski
ul. Nadborna 6

26-670 Pionki
Fabryczna 14

26-670 Pionki
Fabryczna 14

usługodawca

EU/OM/008/2019
zamówienie na
usługę polegającą na załadunku barier
drogowych

usługodawca

EU/OM/892/2018
zamówienie
polegające na przygotowaniu powierzchni
betonowej do wykonania izolacji z papy
termozgrzewalnej na obiektach WD-1, E11

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na przygotowaniu
powierzchni betonowej do wykonania izolacji
z papy termozgrzewalnej na obiekcie E-11 oraz
prac pomocniczych dla realizowanego przez
Zamawiającego zadania

podwykonawca robót
budowlanych

EU/OM/020/2019
Wynajem,
dostawa i montaż namiotu ochronnego

usługodawca

EU/OM/893/2018
zamówiebnie na
demontaż ustroju nośnego na obiektach WD-1,
K2

podwykonawca robót
budowlanych

ul.

ul.

51-638 Wrocław
ul.
Aleksandra Kotsisa 41

190

191

Przedsiębiorstwo Gospodarki 78-400 Szczecinek
Cieślaka 6c
Komunalnej Sp. z o.o.

Sto Sp. z o.o.

ul.

03-872 Warszawa ul.
Zabraniecka 15

EU/OM/063/2019
Zamówienie na
usługę, które dotyczy wynajmu kontenera KP7
7m3 wraz z jego transportem i rozładunkiem oraz
wywóz nieczystości zmieszanych

usługodawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
żywicy epoksydowej StoPox GH 530 wraz
transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
różnego rodzaju żywicy epoksydowej StoPox

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
żywicy epoksydowej StoPox GH 530 wraz
transportem

dostawca

EU/OM/067/2019
Zamówienie na
wynajem ładowarki teleskopowej z osprzętem
wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

EU/OM/139/2019
Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
z osprzętem wraz z operatorem
i paliwem

192

193

194

195

Maszyny Budowlane
Skibińscy Sp. z o.o.

Nano Bud Sp. zo.o.

Usługi Ogólnobudowlane
Lucjan Szostak

KARBUD Karol Struski

60-189 Poznań
Złotowska 51/2

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
ul. z osprzętem wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
z osprzętem wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
z koszem dla ludzi wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
z osprzętem wraz z operatorem
i paliwem

usługodawca

EUI/S11/013/2019
Zamówienie na
roboty budowlane, które polegać będzie na
wykonaniu prac pomocniczych m.in. kierowanie
ruchem, ustawianie znaków

podwykonawca robót
budowlanych

EU/S11/016/2019
Zamówienie
na usługę wykonania drobnych prac
pomocniczych

usługodawca

EU/S11/042/2019
Zamówienie na
usługę wykonania drobnych prac pomocniczych

usługodawca

Zamówienie na usługę wykonania drobnych prac
pomocniczych

usługodawca

Zamówienie na usługę wykonania drobnych prac
pomocniczych

usługodawca

75-736 Koszalin
ul.
Gnieźnieńska 49

59-700 Bolesławiec
Nowa Wieś 47

EU/OM/046/2019
Zamówienie na
roboty budowlane, które polegać będą na
00-775 Warszawa
ul.
wykonaniu prac ciesielsko-zbrojarskich oraz prac
Konduktorska 04/17
pomocniczych na obiektach mostowych: WD1,
K2, WD4, WD4A, WD5, WD6, WD7, E11
Zamówienie na wynajem ładowarki teleskopowej
OBROTOWEJ wraz
z operatorem i
paliwem
18-400 Łomża

ul.

podwykonawca robót
budowlanych

usługodawca

196

197

198

199

200

201

PHU Modzelewski Piotr

MILI Sp. z o.o.

GLOBEX Sp. z o.o.

P.H.U. "JĘDRZEJ" Joanna
Jędrzejewska

N-BUD Janusz Nowakowski

"ŁUKOW-BUD" Zdzisław
Łukowski

18-400 Łomża
ul.
Modrzewiowa 19

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy
świadczyć usługę polegającą na zapewnieniu
sprzętu budowlanego wraz
z osprzętem,
paliwem oraz z zapewnieniem operatorów

usługodawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych
w postaci robót żelbetowych i montażowych
łącznie z zapewnieniem sprzętu zgodnie z
zakresem robót zawartych w załączniku nr 1

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na pracach związanych
z
montażem ścieku skarpowego z korytek
prefabrykowanych na obiektach mostowych nr:
M-8, WD-9, WD-10, WD-12

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie dotyczy dostarczenia sznura
dylatacyjnego THERMARODS o różnych
wymiarach

dostawca

Zamówienie dotyczy dostarczenia sznura
dylatacyjnego THERMARODS o różnych
wymiarach

dostawca

Zamówienie dotyczy dostarczenia sznura
dylatacyjnego 40mm THERMARODOS wraz z
transportem

dostawca

Zamówienie dotyczy dostawy sznura
dylatacyjnego 40mm i 20mm wraz z transportem

dostawca

Zamówienie na usługę, czyszczenia nawierzchni
bitumicznych przy użyciu zestawu myjącego i
szczotki do zamiatania

usługodawca

Zamówienie polega na usługach samochodem z
beczką oraz szczotką do zamiatania

usługodawca

Zamówienie na usługę równania terenu

usługodawca

Zamówienie na usługę wykonania drobnych prac
pomocniczych (kierowania ruchem,
odpompowywanie wody ze zbiorników
retencyjnych, prace porządkowe, naprawa
ogrodzenia)

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy naprawy
uszkodzonego kabla telekomunikacyjnego i
oświetleniowego

usługodawca

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na kompleksowym wykonaniu 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 związanych z wykonaniem murów
oporowych dla systemu „freyssisoli” łącznie
z zapewnieniem sprzętu ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

00-514 Warszawa
ul.
Marszałkowska 84/92

66-400 Gorzów
Wielkopolski
ul.
Słowiańska 57

87-850 Choceń Grabówka
28

78-460 Barwice
Mała 3A

ul.

16-320 Bargłów Dworny
102

202

203

204

205

206

207

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie robót wraz z
ul.
dostawą i montażem ekranów
przeciwolśnieniowych z wypełnieniem
drewnianym na dojazdach do obiektów M-8 oraz
PE-11

JAWMONT Sp. z o.o.

43-600 Jaworzno
Chopina 96

PIAS-KUM Krzysztof
Kumański

Umowa o dalsze podwykonawstwo, której
przedmiotem są kompleksowe wykonanie robót
56-100 Wołów Krzydlina
z wykonaniem, montażu barier ochronnych
Wielka 71
stalowych, drogowych wraz
z
odcinkami początkowymi i końcowymi oraz
kotwami, a także podlewki cementowej

KORPS SYSTEM Sp z o.o.

ENTRIM Sp. z o.o.

Tomasz Sowiński Firma
Pilarska "SOWIŃSKI"

Jakub Iwan Zakład
ZiemnoBudowlany

40-082 Katowice
ul.
Jana III Sobieskiego 11/E6

62-590 Golina
GolinaKolonia 72

78-400 Szczecinek
Jeziorna 30

podwykonawca robót
budowlanych

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będzie na wykonaniu umocnienia rowów darniną
wraz z zahumusowaniem pod darniną,
umocnienia rowów i skarp płytami ażurowymi gr.8
cm, ułożenia bentomaty wraz z
zahumusowaniem do wysokości bentomaty wraz
z obsiewem, stoprynien, ogrodzenia
samonośnego

podwykonawca robót
budowlanych

Umowa podwykonawcza, której przedmiotem
jest wykonanie robót związanych
z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonaniem ław betonowych z oporem,
ustawieniem obrzeży betonowych na ławie
betonowej z oporem, ustawieniem krawężników
betonowych i kamiennych na ławie betonowej z
oporem, wykonaniem umocnienia rowów i skarp
płytami ażurowymi, układaniem płyt ażurowych
oraz humusowaniem wysp i skarp płytami
ażurowymi, naprawami rozmyć skarp

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na wynajmie ładowarki
Fadroma wraz operatorem i paliwem

usługodawca

Umowa na usługę gdzie przedmiotem niniejszej
Umowy jest dostawa, nasadzenie oraz
utrzymanie i pielęgnacja 23330 szt. krzewów
liściastych i 57 szt. krzewów iglastych

usługodawca

zamówienie na usługę koszenia terenów
zielonych na terenie budowy S-11

usługodawca

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem umocnienia rowów darniną wraz z
zahumusowaniem pod darniną, wykonaniem
umocnienia rowów i skarp płytami ażurowymi gr.
8 cm, ułożeniem maty bentonitowej wraz z
zahumusowaniem do wysokości bentomaty wraz
z obsiewem, wykonaniem rowów krytych: fi400,
fi500, fi600, fi800, wykonaniem stoprynien,
wykonaniem ogrodzenia herpetologicznego
samonośnego z prefabrykatów polimerowych
oraz zahumusowaniem rowów powyżej
bentomaty wraz z obsiewem zgodnie z zakresem
robót zawartych w załączniku nr 1 jak wykonanie
wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących

podwykonawca robót
budowlanych

ul.

Borkowo pod numerem
41A
26021 Daleszyce

208

209

210

211

212

213

P.H.U. M-R-B Therm inż.
Mateusz Budziński

Przedsiębiorstwo KONSPORT
Mieczysław Majewski

ERPLAST Sp. z o.o.

59-150 Grębocice
Wilczno 15

Umowy podwykonawcza, której przedmiotem jest
kompleksowe wykonanie robót związanych z
wykonaniem ogrodzenia drogowego z siatki
stalowej o zmiennych oczkach wraz z bramami i
furtkami oraz wykonanie ogrodzenia
dogęszczającego
z siatki stalowej o
wymiarze oczka 0,5x0,5 cm

podwykonawca robót
budowlanych

98-105 Wodzierady
Dobkowo 1

Umowa na dostawę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy materiały
do wykonania ogrodzenia drogowego z siatki
stalowej o zmiennych oczkach wraz ze
wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu

dostawca

Umowa podwykonawcza, której przedmiotem jest
kompleksowe wykonanie robót związanych z
oznakowaniem pionowym oraz urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również
wykonanie wszelkich robót pomocniczych

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie polega na dostawie osprzętu do
oznakowania aktywnego wraz ze słupem
solarnym w ilości 3 kpl

dostawca

85-778 Bydgoszcz ul.
Witebska 27

Marek Dzieciuch Usługi
Telekomunikacyjne i
Projektowe MARTEL

27-641 Obrazów
Lenarczyce 96

Umowa podwykonawcza, której przedmiotem jest
kompleksowe wykonanie robót związanych z
budową kanału technologicznego – rurociągu
sieci szerokopasmowej,

podwykonawca robót
budowlanych

POLYTEAM Sp. z o.o.

51-211 Wrocław ul.
Przedwiośniie 5A

Umowa na dostawę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy kompletne
rury wraz ze skosami do wykonania rowów
krytych

dostawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługa
sprzętowa - wynajem spycharki CAT D6 przez
okres 20 dni roboczych

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługa
sprzętowa - wynajem spycharki CAT D6 przez
okres 20 dni roboczych, po 10 godzin dziennie

usługodawca

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się prze cały czas trwania Umowy
zapewnić sprzęt budowlany wskazany w
załączniku nr 1 wraz z osprzętem niezbędnym do
pracy tego sprzętu, a także zapewnić obsługę
tego sprzętu tj. zapewnienie osób – operatorów
sprzętu – uprawnionych do jego obsługi na
zasadach określonych
w niniejszej
Umowie

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najmu sprzętu budowlanego:
koparko-ładowarki wraz z operatorem,
zagęszczarki z operatorem oraz usługi równania
terenu

usługodawca

Zamówienie na dostawę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy ścianki
oporowe typu L i palety euro wraz z transportem

dostawca

Zamówienie na usługę realizacji powierzonego
zadania samochodem samowyładowczym
(naczepa 25 tonowa),

dalszy usługodawca

KOMEL-BUD 2 Sp. z o.o.

62-590 Golina
ul.
Wojciecha Kossaka 11A

214

Dorawa Dom i Ogród s.c.

89-607 Konarzyny
Strażacka 10

ul.

215

GLOB-METAL Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo
Przemysłowa 4

ul.

216

Euro-Bud

Piasecka
Ewelina

62-310 Pyzdry
Lisowo 98

217

218

219

220

221

222

223

224

ZPB Kaczmarek Budownictwo 65-786 Zielona Góra
Foluszowa 108 a
Sp. z o.o.

RUBO-KONSTRUKCJE
z o.o.

REKON

ul.

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
obrzeża betonowego i kostki betonowej brukowej
wraz transportem

dostawca

Zamówienie na dostawę, które dotyczy dostawy
kostki betonowej brukowej wraz transportem

dostawca

Umowa o dalsze podwykonawstwo, której
Sp. 81-081 Gdynia ul. Hutnicza przedmiotem jest wykonanie 6 sztuk bramownic
44
VMSB, ocynkowanie ogniowe (wraz z wszelkimi
elementami mocującymi)

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

Umowa o dalsze podwykonawstwo, której
ul. przedmiotem są kompleksowe wykonanie robót
z wykonaniem konstrukcji bramowych wraz z
fundamentem pod VMS B

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

Monika
Barańska

F.H.U. Julpa Tomasz
Bednarski

IRBUD Sławomir Garlej

Wiza Roboty Ziemne i
Transport Janusz Wiza

Grażyna Dolat Usługi
Transportowe Usługi
Remontowo-Ślusarskie

ZAKŁAD USŁUGOWY PAWEŁ
MAŚLAK

46-050 Walidrogi
Dąbrowicka 14

42677 Zbrosławice
Czekanów
ul. 3
Maja 8

09-408 Płock
Warmińska 8

ul.

81-173 Gdynia
ul.
Benisławskiego 19E

78-400 Szczecinek
39

Sitno

Zamówienie na usługę najmu sprzętu
budowlanego: walca gumowego

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najem sprzętu budowlanego:
koparki kołowej CAT z systemem 3D wraz z
operatorem i koparki gąsienicowej CAT
z
systemem 3D również z operatorem

usługodawca

umowa dotycząca wynajmu sprzętu budowlanego
wykazanym w załączniku

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najem sprzętu budowlanego:
spycharki gąsienicowej CAT D6N z systemem
3D, koparki kołowej CAT 316
z
systemem 3D, koparki gąsienicowej Komatsu
PC 240, równiarki z systemem 3D i samochodu
ciężarowego wraz z operatorami i niezbędnym
osprzętem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najem sprzętu budowlanego:
samochód samowyładowczy z hydroburtą 8x8

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najem sprzętu budowlanego:
samochód samowyładowczy 8x8

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
sprzętowej – najem sprzętu budowlanego:
samochód samowyładowczy 8x8 szt.2

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ciągnika z
beczką na wodę wraz z operatorem
do wykonania polewania i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ciągnika z
beczką na wodę wraz z operatorem
do wykonania polewania i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na wynajmie ciągnika z
beczką na wodę do wykonania polewania wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie polega na usłudze ciągnika z beczką
7000 litrów

usługodawca

Zamówienie polega na usłudze ciągnika z beczką
7000 litrów wraz z niezbędnym osprzętem

usługodawca

76-042 Rosnowo
Rosnowo 74
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Sebastian MISIUDA Usługi
Budowlane
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AMZ ELEKTRO Sp. z o.o.

227

228

78-200 Białogard
Lipowa 26

umowa podwykonawczea, której przedmiotem
87-100 Toruń
ul.
jest kompleksowe wykonanie robót związanych z
Marii Skłodowskiej-Curie
wykonaniem oświetlenia drogowego

F.H.U. SCORPIO; Dekret Biuro
78-400 Szczecinek
Rachunkowo-Podatkowe
Turystyczna 11
Agnieszka Pacholczyk

Timberstone Sp. z o.o.

Umowa o dalsze podwykonawstwo, której
ul. przedmiotem jest wykonanie robót brukarskich na
potrzeby budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu
DK11 a DPW

75-501 Koszalin
Marszałka Józefa
Piłsudskiego 28

ul.

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wykonania
najmu koparki kołowej Liebherr A 904C Litronic
Long Reach

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy wykonania
prac porządkowych na realizowanym przez
Zamawiającego zadaniu

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy usługi
koszenia terenów zielonych na terenie budowy
obwodnicy S-11

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy
odtworzenia rowu melioracyjnego i wykonania
zasypki półek dla zwierząt we wszystkich
przepustach

podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na usługę polegające na wykonaniu
drobnych prac brukarskich przy wykończeniu
wykonanych odcinków przy ulicach Koszalińskiej,
Bugno, Leśnej
ul.

usługodawca

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu drobnych prac brukarskich
przy wykończeniu wykonanych odcinków przy
WD1, WD4

usługodawca

FR-PLAST Sp. z o.o. Sp. K.

Umowa na dostawę gdzie Zleceniobiorca
61-655 Poznań
ul.
zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy ogrodzenie
Gronowa 22 lok.1203
herpetologiczne
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BRIGA Joanna Teresińska

88-100 Inowrocłąw
Poznańska 4

231

Prefabrykaty Betonowe Marcin
Herka

ul.

26-510 Chlewiska ul.
Czachowskiego 85

Firma Handlowo-Usługowa
59-100 Polkowice
Stokrotkowa 9
"Woźniak" Woźniak Sebastian

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na usługę, które dotyczy wykonania
prac porządkowych wokół obiektów mostowych
oraz na nich tj. obiekty mostowe nr: WD-1, K-2,
M-3, WD-4, WD-4A, WD-5, WD-6, WD-7, M-8,
WD-9, E-11, WD-10, WD-12
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dalszy podwykonawca robót
budowlanych

dostawca

Umowa na usługę gdzie Zleceniobiorca
zobowiązuje się wykonać usługę hydrosiewu
wraz z pracami pomocniczymi

usługodawca

Zamówienie polega na dostawie stoprynny o
wysokości 525 mm wraz z kosztami transportu

dostawca

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na montażu schodów skarpowych z
betonowych stopni prefabrykowanych i obrzeży
betonowych oraz balustrad stalowych przy
schodach na zejściach do przepustów

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na uzupełnieniu brakujących
i naprawie
uszkodzonych odcinków ścieku trójkątnego

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na usługę , które polegać będzie na
wykonaniu regulacji wpustów

usługodawca

ul.
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BH-GROUP HUBERT
GOŁĘBIOWSKI

"KONKRET'' DANIEL
JASIŃSKI

Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe WEKTRA Wiesław
Łuczak

DARTEL Sp. z o.o.

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu i montażu formowanych
betonowych profili tzw. BREWKA

podwykonawca robót
budowlanych

Zamówienie na roboty budowlane, które polegać
będą na wykonaniu frezowania powierzchni
87-400 Golub-Dobrzyń ul.
żelbetowych maszyną Brokk 260 wraz z
Żeromskiego 34/30
wykonaniem kompletu prac pomocniczych i
towarzyszących

podwykonawca robót
budowlanych

62-800 Kalisz
ul.
Prymasa Stefana
Wyszyński 23

78-400 Szczecinek
Turystyczna 6

87-100 Toruń
Bema 20

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu
koparki kołowej ATLAS 1604 wraz
z
operatorem i paliwem

usługodawca

Zamówienie na usługę, które dotyczy najmu
koparko-ładowarki wraz z niezbędnym osprzętem

usługodawca

Umowa o dalsze podwykonawstwo, której
przedmiotem jest wykonanie zasilania obiektów
dotyczące zakresu S-11, z wyłączeniem zakupu
materiałów

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

ul.

ul.

