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Przedsiębiorstwo Obrotu
Wyrobami Hutniczymi
Centrostal S.A.

Umowa Nr. 01/OSAN/DOS/2017 z dn. 23.11.2017 r.
Sprzedaż i dostawa:
-stali zbrojeniowej w zakresie średnicy ø 8mm-ø 32mm klasy A—IIIN
-prefabrykowanej stali zbrojeniowej klasy A-IIIN

Umowa Nr. 02/OSAN/DOS/2018 z dn. 01.02.2018 r.
zakres umowy obejmuje: zakup, magazynowanie, dostawa materiałów geosyntetycznych
-Geotkanina
VIACON Polska sp. z o.o.
-Geomembrana kubełkowa
Zlecenie nr 166/SANOK/ZLEC/RJ/2018 z dnia 26.06.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje dostawę materiału: geowłukniny polipropylenowej oraz geomembrany
HDPE
Umowa Nr. 11/D/2018 z dn. 23.02.2018 r.
zakres umowy obejmuje, najem i dostawe elementów deskowań i/ lub rusztowań dla obiektów
HUNNEBECK
inżynierskich: WD-1; MD-2; WD-3; WD-4; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; WD-8; MD-9; MDPolska sp. z o.o.
10; obiektach na potokach górskich, przepustów i przejść dla zwierząt, przepustów ramowych na
drogach bocznych
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Przedsiębiorstwo
Elementów Budowlanych
FABET S.A.

5

Przedsiębiorstwo
Produkcji Betonów SIBET
S.A.

6

DARJAN sp. z o.o.
Jan Giefert

7

Styrobud B.T.K.
Radomscy sp. j.
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Przedsiębiorstwo
Produkcji Kruszywa i
Usług Geologicznych
KRUSZGEO S.A.

Umowa Nr. 04/OSAN/DOS/2018 z dn. 25.04.2018 r.
zakres umowy obejmuje zakup i dostawę wyprodukowanych materiałów budowlanych tj. Belek
T15, T18, oraz T27 dla obiektów MD-5, MD-5A, MD-5B
Umowa Nr. 05/OSAN/DOS/2018 z dn. 25.04.2018 r.
zakres umowy obejmuje zakup i dostawę wyprodukowanych materiałów budowlanych tj. Belek
T18, T27, dla obiektów MD-7, MD-10
Zlecenie nr 141/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 29.05.2018 r.
Zlecenie nr 158/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 12.06.2018 r.
Zlecenie nr 163/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 25.06.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje dostawe i pompowanie mieszanki betonowej klasy C12/15, C30/37,
C35/45,C20/25,
Zlecenie nr 226/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres obejmuje:dostawe i
pompowanie mieszanki betonowej klasyC12/15, C20/25, C30/37 oraz C35/45.
Zlecenie z dnia 06.08.2018r. nr 196/SANOK/ZLEC/MZ/2018.Dostawa i pompowanie mieszanki
betonowej klasy C12/15, C20/25 oraz C30/37
Zlecenie z dnia 04.09.2018r nr 212/SANOK/ZLEC/MZ/2018. Zakres zlecenia obejmuje dostawę i
pompowanie mieszanki betonowej klasy: C12/15, C20/25, C30/37
Zlecenie nr 262/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z 02.11.2018r. Zakres obejmuje zakup wraz z dostawą
mieszanki betonowej wraz z pompowaniem.
Zlecenie nr 291/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z 17.01.2019r. Dostawa i pompowanie mieszanki
betonowej klasy C30/37
Zlecenie nr 160/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 14.06.2018 r.
Zlecenie nr 164/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 25.06.2018 r.
Zlecenie nr 180/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 10.07.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje dostawe i pompowanie mieszanki betonowej klasy C30/37
Umowa z dnia 08.08.2018r. Nr 08/OSAN/DOS/2018. Dostawa betonu towarowego C30/37,
C35/45, C40/50
Zlecenie nr 229/SANOK/ZLEC/AM/2018 z dnia 01.10.2018r. Zlecenie obejmuje zakup wraz z
dostawą 300 szt. płyt drogowych betonowych o wymiarach1500x3000x150mm.
Zlecenie nr 265/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z 13.12.2018r. Zakres obejmuje zakup i dostawę 517
nowych płyt betonowych drogowych.
Zlecenie nr 167/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z dnia 26.06.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje dostawe materiału: piasek zwykły 0-4 mm
Umowa z dnia 06.08.2018r nr 191/SANOK/ZLEC/ŁK/2018. Zakres zlecenia obejmuje
sprzedaż piasku zwykłego 0,4 mm
Zlecenie nr 243/SANOK/ZLEC/RJ/2018 z dnia 19.10.2018r. Zakres zlecenia obejmuje
sprzedaż i dostawę grysu 4-16 mm.
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Zlecenie nr 243/SANOK/ZLEC/RJ/2018 z dnia 19.10.2018r . Zakres zlecenia obejmuje zakup rysu
4/16 mm.
Zlecenie nr 178/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 30.06.2018 r.
Zlecenie nr 190/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 19.07.2018 r.
Aneks do Zlecenia nr 190/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 20.07.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje sprzedaż i dostawę materiału: mieszanka żwirowo-piaskowa
Zlecenie nr 214/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 31.08.2018r. Zakres umowy obejmuje sprzedaż
"KRUSZPOL"
mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm loco kopalnia
Gruszka& Podkul sp. j.
Zlecenie nr 225/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres umowy obejmuje sprzedaż
mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm loco kopalnia
Zlecenie nr 230/SANOK/ZLEC/MP/2018 z dnia 01.10.2018r. Zakres zlecenia obejmuje
sprzedaż mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm loco kolania.
Zlecenie nr 237/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 23.10.2018r. Zakres obejmuje sprzedaż
mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31 i 0/64 mm loco.
Zlecenie nr 153/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 02.07.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje sprzedaż i dostawe materiału: mieszanka kruszywa łamanego, tłucznia,
kamienia technicznego
Sprzedaż wraz z dostawą (loco budowa ul. Okulickiego) mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm
oraz kamienia technicznego 100-300 mm.
Zlecenie z dnia 03.08.2018r. Nr 197/SANOK/ZLEC/ŁK/2018. Sprzedaż wraz z dostawą
mieszanki kruszywa łamanego 0/63
Zlecenie z dnia 06.08.2018r. Nr 199/SANOK/ZLEC/ŁG/2018. Zakup loco wytwórnia mieszanki
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy AC 16W KR 1-2
Przedsiębiorstwo
Zlecenie z dnia 10.08.2018r. Nr 202/SANOK/ZLEC/DD/2018. Zakup loco wytwórnia mieszanki
Produkcji Materiałów
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy AC 16W KR 1-2
Drogowych w Rzeszowie Zlecenie z dnia 20.08.2018r. Nr 206/SANOK/ZLEC/DD/2018. Zakup loco wytwórnia mieszanki
sp. z o.o.
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy AC 16W KR 1-2
Zlecenie z dnia 29.08.2018r. Nr 209/SANOK/ZLEC/ŁG/2018. Sprzedaż i dostawa mieszanki
kruszywa łamanego 0/63 oraz kamienia technicznego 100-300 mm

dostawca

dostawca

Zlecenie z dnia 13.09.2018r. Nr 222/SANOK/ZLEC/GW/2018. Sprzedaż wraz z dostawą
mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm oraz kamienia technicznego 100-300 mm
Zlecenie nr 239/SANOK/ZLEC/MG/2018 z 02.11.2018r. Zakres obejmuje zakup wraz z dostawą
mieszanki kruszywa łamanego 0,63 i 0,31,5 mm.
Zlecenie nr 268/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 06.12.2018r. Zakres obejmuje sprzedaż wraz z
dostawą mieszanki kruszywa łamanego 31,5 i 0,63mm.
Zlecenie nr 195/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z dnia 20.07.2018 r.
zakres zlecenia obejmuje sprzedaż i dostawe materiału: płyty drogowe betonowe
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Fitma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
BETMAR Miazga Marek

Zlecenie nr 234/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 25.09.2018r. Zakres zlecenia obejmuje sprzedaż
wraz z dostawą 100 szt. nowych płyt drogowych betonowych o wymiarach 1500x3000x150mm.
dostawca
Zlecenie z dnia 10.08.2018r. Nr 203/SANOK/ZLEC/PD/2018. Zakup wraz z dostawą na plac
budowy obwodnicy Sanoka 64 szt. Płyt drogowych betonowych o wymiarach 1500x3000x150 mm
Zlecenie z dnia 14.09.2018r nr 214/SANOK/ZLEC/ŁG/2018. Dostawa nowych płyt drogowych
betonowych 1500x3000x150mm,
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SDI Strefa Dystrybucji
Inżynieryjnej Sp. z o.o.
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BRIDGER Sp. z o.o.
14
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Freyssinet Polska Sp. z
o.o.

Umowa z dnia 20.08.2018r. nr 09/OSAN/DOS/2018. Umowa obejmuje zakup i dostawę
materiałów budowlanych (rury PE, PP, włazy, wpusty, wyloty, osadniki wraz z transportem)

dostawca

Aneks nr 1 z dnia 30.11.2018r do umowy nr 09/OSAN/DOS/2018. Zakres obejmuje zmianę
liczby godzin pracy sprzętu budowlanego.
Umowa nr 10/OSAN/DOS/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres obejmuje sprzedaż wraz z dostawą
desek gzymsowych prefabrykowanych 600x1000x40mm RAL 6002.

dostawca

Umowa nr 07/OSAN/DOS/2018 z dnia 14.09.2018r. Zakres obejmuje sprzedaż oraz dostawę
kompletu ścian oporowych w technologii konstrukcji z gruntu zbrojnego Freyssisol

dostawca

Zlecenie nr 223/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 24.09.2018r. Zakres umowy obejmuje
sprzedaż wraz z dostawą desek calówek szer. 15 mm, desek 40mm, kantówek 7x10 i
FPH BIELE Wiesław
10x10.
Biela
Zlecenie nr 275/SANOK/ZLEC/RJ/2018 z dnia 07.12.2018r. Zakres obejmuje
sprzedaż wraz z dostawą tarcicy.
Zlecenie nr 227/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 02.10.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje sprzedaż wraz z dostawą sklejki topolowej powlekanej 2500x1250x21
Zlecenie nr 242/SANOK/ZLEC/RJ/2018 z dnia 16.10.2018r. Zakres zlecenia obejmuje
PERI Polska
sprzedaż wraz z dostawą sklejki topolowej powlekanej 2500x1250x21
Zlecenie nr 249/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 22.10.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje sprzedaż wraz z dostawą sklejki topolowej powlekanej 2500x1250x21
Zlecenie nr 283/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z dnia 14.12.2018r. Zakres obejmuje zakup
wraz z dostawą sklejki topolowej powlekanej.
Zlecenie nr 11/OSAN/DOS/2018 z dnia 03.10.2018r. Sprzedaż i dostawa studni
żelbetowych i oraz innych materiałów budowlanych
BRUK-BET Sp. z o.o.
Aneks nr 1 do zlecenia 11/OSAN/DOS/2018 z dnia 03.10.2018r. Zakres obejmuje
zmianę ilości dostarczonego asortymentu
Zlecenie nr 236/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 15.10.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje dostawę oznakowania pionowego dla ulicy Okulickiego (etap II).
Zlecenie nr 241/SANOK/ZLEC/2018 z dnia 15.11.2018r. Zakres obejmuje sprzedaż i
dostawę oznakowania na ul. Stróżowską
TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k
Zlecenie nr 254/SANOK/ZLEC/MG/2018 z dnia 16.11.2018r. Zakres obejmuje
sprzedaż i dostawę oznakowania na ul. Lipińskiego
Zlecenie nr 270/SANOK/ZLEC/MG/2018 z dnia 19.11.2018r. Zakres obejmuje
sprzedaż i dostawę oznakowania na ul. Konopnickiej.
Zlecenie nr 247/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 22.10.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje zakup i dostawę drobnych materiałów do robót mostowych.
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Forbuild S.A.

Zlecenie nr 218/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 26.09.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje zakup i dostawę drobnych materiałów do robót mostowych.
Zlecenie nr 200/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 10.08.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje zakup i dostawę drobnych materiałów do robót mostowych.
Zlecenie nr 181/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z dnia 11.07.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje zakup i dostawę drobnych materiałów do robót mostowych.
Zlecenie nr 146/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z dnia 25.05.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje zakup i dostawę drobnych materiałów do robót mostowych.
Zlecenie nr 135/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 30.04.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje dostawę taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych.
Zlecenie nr 106/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 15.03.2018r. Zakres zlecenia
obejmuje dostawę taśmy uszczelniającej do przerw dylatacyjnych.
Zlecenie nr 255/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z 02.11.2018r. Zakres obejmuje zakup i
dostawę kotew talerzowych.
Zlecenie nr 271/SANOK/ZLEC/MP/2018 z dnia 06.12.2018r. Zakres obejmuje zakup
wraz z dostawą akcesoriów do robót mostowych

Zlecenie 245/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z 24.10.2018r. Zakres obejmuje dostawę gokompozytu
drenażowego oraz maty bentonitowej.
Zlecenie nr 224/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z 12.10.2018r. Zakres obejmuje dostawę geowłukniny
oraz folii PEHD.
Zlecnie z dnia 06.08.2018r nr 199/SANOK/ZLEC/ŁG/2018. Zakres obejmuje zakup mieszanki
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy 16W Kr 1-2
Zlecnie z dnia 10.08.2018r nr 202/SANOK/ZLEC/DD/2018. Zakres obejmuje zakup mieszanki
Przedsiebiorstwo Robót
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy 16W Kr 1-2
Drogowych i Mostowych
Zlecnie z dnia 20.08.2018r nr 206/SANOK/ZLEC/DD/2018. Zakres obejmuje zakup mieszanki
Sp. z o.o.
mineralno-bitumicznej beton asfaltowy 16W Kr 1-2
Zlecenie nr 220/SANOK/ZLEC/DD/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres zlecenia obejmuje sprzedaż
mieszanki mineralno-bitumicznej beton asfaltowy AC16W KR 1-2
Zlecenie nr 286/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z 03.01.2019r. Zakres obejmuje sprzedaż piasku
Zakład Produkcji Kruszywa
kopanego wraz z dostawą
CZARNA S.C. Augustyn
Zlecenie nr 289/SANOK/ZLEC/ŁK/2018 z 04.01.2019r. Zakres obejmuje sprzedaż żwiru 4-16
Pitak Arkadiusz Pitak
mm wraz z transportem
SEVO Sp. z o.o.
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Przedsiębiorstwo
Produkcji Betonów
STALBET Sp. z o.o

Zlecenie nr 293/SANOK/ZLEC/PD/2019 z dnia 25.01.2019r. Zlecenie obejmuje dostawę i
pompowanie mieszanki betonowej klasy C30/37

dostawca
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SELENA S.A.

Zlecenie nr 313/SANOK/ZLEC/MZ/2019 z 07.03.2019r. Sprzedaż wraz z dostawą papy
termozgrzewalnej oraz gruntu

dostawca
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ZAMBET Odrzykoń Sp. z
o.o

Zlecenie nr 277/SANOK/ZLEC/MZ/2019 z 21.02.2019r. Dostawa i pompowanie mieszanki
betonowej klasy: C 12/15, C 8/10

dostawca
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INTRABET Sp. z o.o.

Zlecenie nr 302/SANOK/ZLEC/MZ/2019 z dnia 22.02.2019r. Sprzedaż wraz z dostawą
mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm

dostawca

