Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców z dnia 04.12.2017
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Oddział Szczecin
kategoria podmiotu

L.p.

pełna nazwa podmiotu

adres

1

2

3

1

"IVIA" SA

ul. Jaskrowa 15, 43-382
Bielsko-Biała

zakres umowy (skrótowo)

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

4

5

wykonanie prac projektowych i
nadzór autorski

usługodawca

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

usługodawca

2

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

ul. Stalowa 1, 40-610
Katowice

wyprodukowanie i dostawa stali
prefabrykowanej

dostawca

3

"Pro-Trans Consulting"
Ireneusz Sinica

ul. Wiejska 9, 73-110
Stargard Szczeciński

wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy infrastruktury kolejowej

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

4

AGRO TRADE Grzegorz
Bujak

ul. Cedzyna 180 G, 25900 Kielce

wykonanie prac projektowych w
branży geokologicznej- kompleksowy
projekt robót geologicznych oraz
odwierty uzupełniające i
inwentaryzację drzew do wycinki w
rejonie Czarnobór oraz
przygotowanie materiałów do
uzyskania zgody na wycinkę drzew.

5

TELWAY Sp. z o.o. z
siedziba w Kryspinowie

Kryspinów 357, 32-060
Liszki

projekt koncepcji systemu
zarzadzania ruchem

6

7

8

9

10

CADMOST Sp. zo.o. z
siedzibą w Gliwicach

wstępny projekt budowlany obiektów
inżynierskich - K-2 w km 2+624, WD7 w km 5+559,WD-9 w km 6+927,
ul. Plebiscytowa 1,44-100
WD-12 W KM 9+441 , wstepny
Gliwice
przedmiar robót dla projektów
budowlanych jak wyżej , projekt
budowlany obiektów inżynierskich
wymienionych jak wyżej

dalszy usługodawca

Maciej Czerwiński, Maciej
Molęda i Witold Suwalski
CMSZ ATOM s.c.

wstepny projekt budowlany obiektów
inżynierskich - WD-4 WI (nad koleją)
w km 3+832,WD -4 WI (nad S-11) w
ul. Marsz. Józefa
km 3 3+832, WD-5 w km 4+170, WDPiłsudskiego 74/309 E, 50- 6 w km 5+046, wstepny przedmiar
020 Wrocław
robót dla projektów budowlanych
wskazanych jak wyżej, projekt
budowlany obiektów inżynierskich
wymienionych jak wyżej

dalszy usługodawca

Geosystem Jerzy Cieszko

ul. Koszalińska 89, 78-400
Szczecinek

GTI Tymon Galewski

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych " GROTEX "
Sp.z o.o z siedzibą w
Zabrzu

80-298 Gdańsk , ul.
Budowlanych 21

41-800 Zabrze
ul. Lompy 20

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

dalszy usługodawca

Wstepny projekt budowlany obiektów
inżynierskich - WD-1 (nad koleją)
,WD -1 (nad S-11) 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

11

MENARD POLSKA
Sp. z o.o

01-864 Warszawa ul.
Kochanowskiego 49a

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 .

podwykonawca robót
budowlanych

prace projektowe w postaci
dokumentacji projektowej
posadowienia i dokumentacji
wykonawcezj, wraz z prowadzeniem
nadzoru autorskiego nad wykonaną
dokumentacją oraz roboty
budowlane, polegające na wykonaniu
robót związanychz kompleksowym
wykonaniem posadowienia obiektów
mostowych w sposób bezpośredni,
na kolumnach DSM pod budowę
obiektów inżynieryskich:
WD6;WD12,E11, wzmocnieniu
podłoża gruntowego, oraz uzyskanie
właściwych warunków posadowienia
obiektów, z wyłaczeniem robót
ziemnych, platform roboczych,
odwodnienia terenu, robót
żelbetowych.

12

HYDROINŻPROJEKT NOWOCZESNA
INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA - Adrian
Szelka

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 /;

13

DORADZTWO I KONSULTING
ŚRODOWISKOWY OEL DR INŻ.
ANDRZEJ BRUSIŁO

78-400 Szczecinek, ul.
Wodociągowa 16B

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

usługodawca

14

świadczenie usług w formie fizycznej
Zone HUNTERS Spółka z
ochrony obiektów i mienia
ograniczoną
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Zleceniodawcy na terenie placów
odpowiedzialnością Spółka
Bukowska 114
magazynowych Zleceniodawcy na
komandytowa
obszarze miasta Szczecinek oraz na
terenie zaplecza placu budowy

usługodawca

15

KELLER POLSKA S.A.

05-850 Ożarów
Mazowiecki, ul.
Poznańska 172

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

podwykonawca robót
budowlanych

16

PEKABEX BET S.A.

60-462 Poznań, ul.
Szarych Szeregów 27

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

dostawca

17

SKÓRA DARIUSZ
Ds.-Comm

43-436 Górki Wielkie
ul. Zofii Kossak 35

prace projektowe dotyczące budowy
sieci teletechnicznej i kanału
technologicznego (wraz z branżą
kolejową-teletechnika)

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

18

19

20

21

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.

22

INTERASPHALT
Sp. z o.o.

23

TREE CAPITAL
Sp. z o.o.

24

25

26

27

LABORATORIUM
DROGOWE Szczecin Sp.
z o.o.

V2B POLAND
MACIEJ KRAJEWSKI

X BETON Sp. z o.o. Sp. K.

"ELEKTROMARK"
Kuberski

Marek

prace projektowe jak i roboty
budowlane polegające na wykonaniu
robót związanych z kompleksowym
wykoaniem posadowienia obiektów
mostowych w sposób pośredni oraz
uzyskanie właściwych warunków
posadowienia obiektów, z
wyłączeniem robót ziemnych,
platform roboczych i odwodnienia
terenu.

podwykonawca robót
budowlanych

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

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 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 pracami betonowymi
dla wszystkich obiektów mostowych i
przepustów podczas ralizacji
Kontraktu

usługodawca

badanie wilgotności betonu

usługodawca

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem asfaltu
lanego, bitumicznych dylatacji oraz
wykonaniem przeciwspadów z asfaltu
lanego z obustronną taśmą. Jak
również wykonanie wszelkich robót
pomocniczych.

podwykonawca robót
budowlanych

31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 44

37-121 Husów
155

03-185 Warszawa
ul. Myśliborska 98E/149

70-028 Szczecin
ul. Zygmunta
Chmielewskiego 13

64-600 Oborniki
Wielkopolskie
ul. Przemysłowa 3

05-532 Baniocha
50 C

kompleksowe wykonanie robót
Łubna związanych z wykonaniem rozbiórki
obiektu inżynierskiego WD-1, oraz
rozbiórka bunkra

70-830 Szczecin
ul. Goleniowska 92

40-018 Katowice
ul. gen. Józefa
Sowińskiego 21

61-112 Poznań
ul. Zagórze 2/15

78-400 Szczecinek
ul. Waryńskiego 2

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe świadczenie obsługi
laboratoryjnej

usługodawca

prace polegające na sporządzeniu
opracowania projektu
zabezpieczenia korpusu drogowego

usługodawca

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

usługodawca

wykonanie kompleksowej i
szczególowej inwentaryzacji
początkowej i końcowej stanu dróg
oraz budynków zlokalizowanych w
pobliżu Placu Budowy

usługodawca

wyprodukowanie i dostarczenie
towarów w skład, których wchodzą
m.in. betony

dostawca

sprzedaż i dostawa betonów
drogowych i mostowych na budowę

dostawca

wynajem ładowarki wraz z
operatorem, paliwem i pełnym
osprzętem

usługodawca

wynajem ładowarki Fadroma wraz z
operatorem, paliwem

usługodawca

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem
tymczasowych przyłączy
elektroenergetycznych dla placów
budów tj. obiektów: WD1, K2, WD4,
WD4a, M8, WD-9, WD-10, E11,
WD12

podwykonawca robót
budowlanych

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

28

PRI INŻBUD Sp. J. Jerzy

63-400 Ostrów
Wielkopolski

podwykonawca robót

28

PRI INŻBUD Sp. J. Jerzy
Harenda, Andrzej Klaga

63-400 Ostrów
Wielkopolski
ul. Przymiejska 15

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem
tymczasowych ścianek szczelnych

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót
związanych z kompleksowym
wykonaniemm przepustu

29

30

Zbych-Pol&Mobet
Sp. zo.o.

"ELKON" Piotr Konieczny

88-300 Mogilno
ul. Betonowa 2

wyprodukowanie i dostarczenie
Odbiorcy towarów tj. prefabrykaty
żelbetowe przepustów drogowych
skrzynkowych klasy A

dostawca

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

podwykonawca robót
budowlanych

64-920 Piła al.Poznańska
wykonanie przyłącza energetycznego
58
kontenerów laboratorium
wykonanie robót związanych z
wykonaniem budowy linii zasilającej
obiekty i urządzenia telematyki
drogowej oraz budowę złącz
kablowych

podwykonawca robót
budowlanych

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem stabilnych
platform roboczych i dróg
technologicznych

podwykonawca robót
budowlanych

wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

usługodawca

kompleksowy montaż układu
pompowego na przepustach PP-6
PP-7,wykonanie wzmocnienia
podłoża oraz dowóz stabilizacji
31

DALBET Sp. z o.o.

32

STANLED I Sp. z o.o.

33

Warszawskie
Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S.A.

34

35

36

LAFARGE KRUSZYWA
I BETON Sp. z o.o.

HOSTER Sp. z o.o.

IMKOP Firma Usług
Wielobranżowych Ireneusz
Machute

usługodawca

i

podwykonawca robót
budowlanych

78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 78
wynajem koparki kołowej 1,1m3 wraz
z operatorem i paliwem

usługodawca

wynajem koparki kołowej 1,1m3 i
wynajem samochodu
samowyładowczego czteroosiowego
wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

wynajem dźwigu 35 ton wraz z
operatorem, paliwem oraz całym
osprzętem

usługodawca

73-110 Stargard
ul. I Brygady 35

kompleksowe wykonanie robót
związanych z kompleksowym
wykonaniem przedsięwzięcia w
zakresie przebudowy infrastruktury
kolejowej, przebudowy sieci
trakcyjnej, przebudowy LON oraz
przebudowy oświetlenia PKP,
przebudowy istniejących urządzeń
sterowania ruchem kolejowym,
kompleksowe wykonanie konstrukcji
odciążającej tory dla przebudowy
kolizji Wodociągu i Kanalizacji
sanitarnej (wykonanie wiązek szyn)

podwykonawca robót
budowlanych

03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 8

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

podwykonawca robót
budowlanych

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

dostawca

sprzedaż i dostawa mieszanki na
podbudowę zasadniczą kruszywa

dostawca

wykonanie robót związanych
z wykonaniem dwóch przewiertów
sterowanych kablem ciepłowniczym,
na odcinku sieci ciepłowniczejod
punktu W do W1 pod torowiskiem
kolejowym,
w związku z
realizacją przez GW robót
związanych z przebudową sieci
cieplnej

podwykonawca robót
budowlanych

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

podwykonawca robót
budowlanych

transport piasku

dostawca

wykonanie wymiany mas ziemnych w
miejscach kazdorazowo wskazanych
w zamówieniach

usługodawca

02-135 Warszawa
ul. Iłżecka 24F

84-200 Wejcherowo
ul. Św. Jacka 26 A/1

98-607 Konarzyny
Ciecholewy 22

37

Przedsiębiorstwo Usług
Inżynieryjno Budowlanych
ELJOT Jacek Luterek

71-332 Szczecin
ul. Marii SkłodowskiejCurie 9/1

kompleksowe wykonanie robót
związanych z usunięciem kolizji sieci
wodociągowych, kanalizacji
sanitarnych

podwykonawca robót
budowlanych

38

"AUTO-KAM" Firma
Handlowo-Usługowa Kamil
Jesionowski

76-020 Bobolice
Przydargiń-Kolonia nr 1

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

dostawca

39

Biuro Inżynierii Drogowej
"DROTEST"

80-209 Chwaszczyno
Nowy Tuchom 2a

dostarczenie Odbiorcy geowłókniny

dostawca

podwykonawca robót
budowlanych

dostawca

40

LLOYD ACOUSTICS
POLSKA Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów ul.
Łysaków Drugi 47

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem próbnych
obciążeń PALI o szacunkowej ilości
21 sztuk i wykonanie badania
ciągłościpali met.Soni Echo w ilości
szacunkowej 126 szt

41

AR-GIPS Sp. z o.o.

78-400 Szczecinek ul.
Pilska 16

wyprodukowanie i dostarczenie
betonu palowego

42

STALER Towarzystwo
Gospodarcze Spółka
Nowakowski Wiesław

87-300 Brodnica ul.
Ustronie 53

wykonanie i dostarczenie koszy
zbrojeniowych pali Franki oraz siatek
stalowych ze stali B500A i haków ze
stali nieocynkowanej

43

Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
SUCHOCKI

81-509 Gdynia
ul. Raciborska 1

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

44

KUCA Serwis Kolejowy
Sp. z o.o.

73-110 Stargard
ul. I Brygady 35

"PERI POLSKA"

05-860 Płochocin ul.
Stołeczna 62

kompleksowe roboty związane z
kompleksowym wykonaniem
przedsięwzięcia w zakresie
przebudowy infrastruktury kolejowej,
przebudowy sieci trakcyjnej,
przebudowy LON oraz oświetlenia
PKP
wynajem i dostawa elementów
deskowań

podwykonawca robót
budowlanych

podwykonawca robót
budowlanych

usługodawca

dostawa sklejki szalunkowej
45

46

SAG ELBUD GDAŃSK S.A.

80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 87

47

JAKS Mroczek Sp. J.

70-672 Szczecin
ul. Mostnika 2

48

MAWI Marcin Wiśniewski

71-684 Szczecin ul.
Obortycka 14D

49

50

LAFARGE CEMENT S.A.

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

dostawa topolowej sklejki
szalunkowej

usługodawca

dostawa sklejki szalunkowej

usługodawca

przebudowa sieci
elektroenergetycznych wysokiego
napięcia (kolizje 110kV)
roboty związane z wykonaniem
przedsięwzięcia w zakresie
przebudowy istniejących urządzeń
sterowania ruchem

podwykonawca robót
budowlanych
dalszy podwykonawca robót
budowlanych

dostarczenie Odbiorcy kruszywa tj.
piasku

dostawca

dostarczenie Odbiorcy cementów
powszechnego użytku

dostawca

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

dostawca

dostawa cementu II/B-V 32,5 R w
ilości 700ton

dostawca

78-400 Szczecinek
parsęcko 98B

dostarczenie Odbiorcy kruszywa tj.
piasku

dalszy usługodawca

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

28-366 Małogoszcz ul.
Warszawska 110

51

PKP Energetyka S.A.

70-221 Szczecin ul.
Czarnieckiego 8

kompleksowe wykonanie robót
związanych z kompleksowym
wykonaniem przedsięwzięcia w
zakresie przebudowy infrastruktury
kolejowej, przebudowy sieci
trakcyjnej, przebudowy LON oraz
przebudowy oświetlenia PKP

51

CONPOL Sp. z o.o.

32-085 Modlniczka
ul. Willowa 77

kompleksowe wykonanie robót
budowlanych w postaci robót
żelbetowych i montażowych łącznie z
zapewnieniem sprzetu ciężkiego

podwykonawca robót
budowlanych

52

ADROG Adam Kałuziak

75-307 Koszalin
Pl. Jana Kilińskiego 2/24

dostawa używanych płyt drogowych
żelbetowych

dostawca

53

"EM-BUD" Mariusz
Łukomski

62-590 Golina
ul. Sportow2a 18

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

podwykonawca robót
budowlanych

54

"LIEBHERR POLSKA"
Sp. z o.o.

usługa i dostawa ładowarki kołowej
dla Kontraktu

usługodawca

55

WABUD
Usługi Budowlane

41-710 Ruda Śląska
ul.
Hansa Liebherra 8
33-300 Nowy Sącz ul.
Generała Leopolda
Okulickiego "Niedźwiadka"
2

kompleksowe wykonanie robót
żelbetowych i montażowych

podwykonawca robót
budowlanych

56

ONMAX GROUP
Sp. z o.o.

kompleksowe roboty budowlane w
postaci robót żelbetowych i
montażowych łącznie z
zapewnieniem sprzetu ciężkiego tj.
odpowiednich podnośników
teleskopowych, dźwigów itp..

podwykonawca robót
budowlanych

68-100 Żagań ul.
Mickiewicza 1 lok. 11

57

Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.

78-400 Szczecinek ul.
Armii Krajowej 81

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

podwykonawca robót
budowlanych

58

IMKOP-BIS Zakład
Usługowy Bartłomiej
Machuta

89-607 Konarzyny
Ciecholewy 22

usługa polegająca na zapewnieniu
sprzętu budowlanego

usługodawca

usługa na wykonanie, dostawę i
montaż materiałów

usługodawca

dostawa taśmy żółtej i kleju do
wykonania tymczasowej organizacji
ruchu

usługodawca

dostawa taśmy żółtej i kleju do
wykonania tymczasowej organizacji
ruchu

usługodawca

92-103 Łódź
ul. Brzezińska 4

dostawa kabli

dalszy usługodawca

podwykonawca robót
budowlanych

59

60

Znak Pol Violetta
Zienkiewicz, Ryszard
Butkiewicz

INS-EL
Sp. z o.o. S-ka K.

78-400 Szczecinek ul.
Koszalińska 85

61

"BIS-ROMAR"
Mariusz Zakrzewski

86-300 Grudziądz ul.
Lubuska 2

wykonanie robót budowlanych
polegające na wykonaniu robót
ziemnych związanych z wykonaniem:
wykopów, zasypek wykopów,
wymianę gruntów, wykonaniem
zasypek za przyczółkami,
wykonaniestożków nasypów i
wykonanie robót montażowych na
obiektach mostowych i przepustach
żelbetowych

62

Volvo Maszyny Budowlane
Polska sp. z o.o.

05-831 Młochów Aleja
Katowicka 215

wymajem przedmiotu: Volvo L180H

dalszy usługodawca

63

Zakład Usługowy
"Janiak" II

62-571 Stare Miasto
Krągola Pierwsza 12a

zapewnienie przez czas trwania
umowy sprzętu budowlanego, a
także zapewnienie osób (operatorów
sprzętu)

usługodawca

64

BRUGG Systemy Rurowe
spółka

05-860 Płochocin
ul. Lipowa 5

65

KOGUTOS

64-965 Okonek ul.
Mieszka I nr 27

wynajem koparki gąsienicowej wraz z
operatorem i paliwem

dalszy usługodawca

66

Transport Ciężarowy
Mirosław Dąbrowski

95-061 Dmosin
Nowostawy Dolne 36

wynajem wozideł technologicznych

dalszy usługodawca
dostawca

dostawa materiałów wraz z
zamontowaniem przyłączy na
dalszy podwykonawca robót
połączeniu z KMR i wyprowadzeniem
budowlanych
alarmu oraz montażem i
demontażem głowicy ciągnącej.

67

AQUATECH Barbara
Antkowiak

76-004 Sianów
ul. Spokojna 5b/16

zakup i dostawa używanych
betonowych płyt drogowych
podwójnie zbrojonych

68

KONTIX Sp. z o.o.

62-006 Kobylnica ul.
Ustronna 11 Janikowo

wynajem kontenera wraz z
transportem i czyszczeniem

dalszy usługodawca

Wykonanie i dostawa znaków
drogowych na TOR

dostawca

Wykonanie i dostawa znaków
drogowych na TOR

dostawca

dostawa znaków drogowych na TOR
wraz z osprzętem

dostawca

wynajem ładowarki wraz z
operatorem, paliwem i pełnym
osprzętem oraz przewóz ziemi i
sprzedaż gruzu

usługodawca

sprzedaż materiału pokruszonegogruzu - do utwardzenia dróg
technologicznych

usługodawca

sprzedaż materiału pokruszonegogruzu - do utwardzenia dróg
technologicznych

usługodawca

69

70

TIOMAN Sp. z o.o.

Zakład UsługowoTransportowy Jan
Bańkiewicz

71

HABA-BETON Johann
Bartlechner S. z o.o.

72

ThyssenKrupp Energostal
S.A.

73

FREYSSINET Sp. z o.o.

74

ROMGAZ Roman Szultka

75

EM BUD PLUS
Anita Łukomska

87-148 Łysomice
Ostaszewo 57E

78-422 Gwda Wielka
Marcelin 19

dostawa przepustów rurowych
47-143 Ujazd
żelbetowych z pełnymi ścięciami
ul. Niemiecka 1, Olszowa skarpowymi wraz z uszczelkami oraz
pastą uszczelniająco-smarującą
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
02-215 Warszawa
ul. Głuszycka 5
77-320 Przechlewo
Sąpolno 69F

62-590 Golina
ul. Sportowa 18

dostawca

dostawa stali

dalszy usługodawca

kompleksowe wykonanie dostawa i
montaż łożysk dla obiektu WD10

podwykonawca robót
budowlanych

sprzedaż oleju napędowego

dostawca

wykonanie tymczasowego przejazdu
kolejowego

podwykonawca robót
budowlanych

roboty budowlane w postaci robót
żelbetowych i montażowych na
obiekcie M-#

podwykonawca robót
budowlanych

zapewnienie przez czas trwania
83-200 Starogard Gdański
umowy sprzętu budowlanego, a
ul. Lubichowska 103 A
także zapewnienie osób (operatorów
sprzętu)

usługodawca

76

Roboty Ziemne Tomasz

77

RUREX Sp. z o.o.

05-816 Opacz
ul. Bodycha 8A

dostarczenie Odbiorcy STUDNI

dostawca

78

INŻBET Zakład InstalacyjnoBudowlany Danuta Kowalik

78-400 Szczecinek
ul. Koszalińska 74A/7

wykonanie przepustów metodą
przecisku w drodze powiatowej

dalszy podwykonawca robót
budowlanych

zamówienie na wykonanie i dostawę
spoiwa Hydratech do stabilizacji i
osuszania gruntu

dostawca

79

CONTINENTAL ROAD
Krzysztof Majewski

61-112 Poznań
ul. Zagórze 2/15

79

80

81

82

83

CONTINENTAL ROAD
Krzysztof Majewski

FF FRACHT Sp. z o.o.
Oddział Wrocław

SIKA POLAND Sp. z o.o.

KPPD S.A.

Aspekt Laboratorium
Sp. z o.o.

61-112 Poznań
ul. Zagórze 2/15

53-610 Wrocław
ul. Góralska 30

02-871 Warszawa
ul.Karczunkowa 89

78-400 Szczecinek
ul. Waryńskiego 2

43-600 Jaworzno ul.
Chopina 96

wynajem walca, rozsypywacza,
spycharki, beczki z wodą wraz
zoperatorem i paliwem oraz wynajem
stabilizatora

usługodawca

dostawa cementu

dostawca

dostawa mieszanki popiołów lotnych
HYDRATECH

dostawca

dostarczenie używanych płyt
drogowych

dostawca

dostarczenie 196 sztuk używanych
płyt drogowych

dostawca

dostawa taśmy dylatacyjnej
wewnętrznej, zewnętrznej oraz
środka gruntującego

dostawca

zamówienie na zakup i dostarczenia
materiałów

dostawca

zamówienie na zakup i dostarczenia
materiałów

dostawca

zamówienie na zakup i dostarczenia
materiałów

dostawca

usługa związana z kompleksowym
wykonaniem próbnych obciążeń
statycznych i dynamicznych na
wszystkich obiektach

usługodawca

wynajem samochodu
samowyładowczego trzyosiowego
wynajem koparki kołowej
wynajem koparko-ładowarki wtraz z
osprzętem, operatorem i paliwem
84

P.H.U. Romuald Żywno

78-400 Szczecinek
ul. Artyleryjska 8b/1

usługodawca

wynajem samochodu
samowyładowczego trzyosiowego
13t
transport 550 ton gruzu z
miejscowości Marcelin

85

RUBEN Sp. z o.o.

83-342 Kamienica
Królewska
ul. Królewska 34

wynajem samochodu ciężarowego
10t wraz z operatorem i paliwem

usługodawca

dostawa cementu II/B-V32,5 R

dostawca

dostawa cementu II/B-V32,5 R w
ilości 1100ton

dostawca

86

AGRAF Rafał Rocławski

70-882 Szczecin
ul. Balladyny1A

roboty związane z ułożeniem
przepustów rurowych

podwykonawca robót
budowlanych

87

MARIOPOL LM Sp. z o.o.

80-237 Gdańsk
ul. Jana Uphagena 4/1

wykonanie robót ziemnych

podwykonawca robót
budowlanych

88

Amiantit Poland Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 2a

dostarczenie rur CFW-GRP typu SE

dostawca

89

APM PRO Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Barska 70

kompleksowe wykonanie robót
związanych z wykonaniem Systemu
Zarządzania Ruchem

podwykonawca robót
budowlanych

sprzedaż i dostawa używanych
betonowych płyt drogowych,
podwójnie zbrojonych

dalszy usługodawca

GOLDBUD
Agnieszka Ambroziak

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

dostawa używanych betonowych płyt
drogowych, podwójnie zbrojonych

dostawca

90

91

Eurovia Bazalty S.A.

59-800 Lubań
ul. Stawowa 18

sprzedaż, dostawę i rozładunek
mieszanki 0-31,5mm na podbudowę
zasadniczą

dalszy usługodawca

92

PILETEST Sp. z o.o.

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

wykonanie próbnych obciążeń
statycznych

dalszy usługodawca

93

JESION TANS firma
Handlowo-Usługowa

76-020 Bobolice
ul. Dworcowa 1A

transport gruzu ceglano-betonowego

dostawca

