Monitoring Podwykonawców,
Usługodawców, Dostawców
ID BDoK 359

nr drogi

Stan na 7.05.2019r.

skrótowa nazwa kontraktu: Budowa obwodnicy Sanoka
kategoria
podmiotu

L.p.

pełna nazwa podmiotu

1

2

zakres umowy (skrótowo)

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

6

7

Umowa Nr. 08/OSAN/POD/2017 z dn. 12.07.2017 r.
- usunięcie pni i karczowanie krzewów
- usunięcie grup zadrzewień wraz z karczowaniem
- usunięcie pozostałych karp wraz z utylizacją
- transport drewna użytkowego pozyskanego w ramach wykonywania robót
- cięcie pielęgnacyjne roślinności pozostawionej do adaptacji

podwykonawca
robót budowlanych

PODWYKONAWCY

1

2

3

4
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Zakład Usług Leśnych
"Centrolas"
Józef Ziemiański

Umowa Nr. 06/OSAN/POD/2017 z dn. 24.07.2017 r.
Prace w zakresie rozbiórka obiektów budowlanych w tym:
- wywóz materiałów z rozbiórki oraz ich unieszkodliwienie
Zakłąd Recyklingu
Kamienia i Betonu
podwykonawca
Umowa nr 33/OSAN/POD/2018 z dnia 20.09.2018r. Zakres umowy obejmuje wykonanie
Odpadowego "REKABET"
robót budowlanych
wykopów mechanicznie z transportem urobku w nasyp w gruntach skalistych - przekruszenie
sp. z o.o.
materiału skalistego.
Umowa nr 28/OSAN/SPRZĘT/2019 z 14.01.2019r. Zakres obejmuje wykonanie usług sprzętem
budowlanym (koparka gąsienicowa VOLVO z młotem).
Umowa Nr. 12/OSAN/POD/2017 z dn. 21.08.2017 r.
wykonanie prace z zakresu branży sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej w tym:
- przebudowa sieci gazowej kolizje: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10
Firma handlowo-usługowa
podwykonawca
- przebudowa kanalizacji sanitarnej kolizja: KS1, KS2, KS2a, KS3, KS4, KS4a, KS4b, KS5, KS6
„KRAG” Szczepan
- przebudowa sieci wodociągowej kolizje: W1, W2, W3, W3a, W4, W5, W5a, W6, W7, W8, W10, robót budowlanych
Michalski
W11, W12, W13, W14

Zakład budowlanoremontowy „LETER” sp. z
o.o.

Elektromontaż Rzeszów
S.A.

Umowa Nr. 11/OSAN/POD/2017 z dn. 21.08.2017 r.
wykonanie prac z zakresu przebudowy linii WN w tym
- dostawa słupów oraz materiałów do modernizacji linii
- modernizacja linii
- wykonanie fundamentów dla stanowiska słupowego
-demontaż oraz montaż słupów
Umowa Nr. 10/OSAN/POD/2017 z dn. 23.08.2017 r.
wykonanie prace z zakresu elektroenergetyki i teletechniki
- usunięcie kolizji nN i SN
- wykonanie zasilania dla potrzeb oświetlenia drogowego, BRD i urządzeń SZR
- wykonanie oświetlenia drogowego
- budowa kanalizacji na potrzeby SZR
- przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej
- przebudowa sieci teletechnicznej na terenie PKP
- budowa kanalizacji dla SZR na terenie PKP
- wykonanie przewiertów sterowanych w gruncie skalistym. Aneks nr 1.

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

Aneks nr 2 z dnia 22.11.2018r. Zakres obejmuje zmianę zakresu robót i wartości.
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LBM Polska T. Lis, G.
Burtan, D. Markiewicz sp. j

Umowa Nr. 09/OSAN/POD/2017 z dn. 23.08.2017 r.
wykonanie robót ziemnych w tym:
- mechaniczne usunięcie warstwy humusu śr. gr. w-wy 30 cm przeznaczonej do ponownego
wbudowania
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku w nasyp
- wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu

podwykonawca
robót budowlanych

Umowa Nr. 12/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 16.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych
wraz z obsługą (spycharka,wozidło, koparka gąsienicowa, walec)

7

MOSTMARPAL sp. z o.o.

8

ELBO-Józef Olejko i
Wspólnicy s. j.

Umowa Nr. 1/XI/2017 z dn. 28.11.2017 r.
Roboty z zakresu przebudowy linii WN w tym:
- jednorazowego transportu palownicy z osprzętem,
- odwiertu w gruncie nieskalistym i w skale
- modernizacja linii
- wykonanie fundamentów dla stanowiska słupowego
- demontaż oraz montaż słupów
Umowa Nr. 1/OSAN/KRAG/POD/2017 z dn. 28.11.2017 r.
Robót z zakresu przebudowy
-sieci wodociągowej, kolizje:, W12, W13
-kanalizacji sanitarnej, kolizje: KS5, KS6

dalszy
podwykonawca
robót budowlanych

dalszy
podwykonawca
robót budowlanych
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Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"PROWERK" sp. z o.o.

10

Piotr Micewicz
E-BLAST

11

TECH-PROJECT
Sp. z o.o., Sp. k

12

2

TRAX ELEKTRONIK
A. Moryc, M. Tomecki,
L. Turczyński sp. j.

VIACON Polska sp. z o.o.
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Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane
Kłosowski Tomasz
Kłosowski

14

ASIS sp. zo.o.

15

Firma Budownictwa i
Usług Melioracji Wodnej
WODNIK Krzysztof Barzyk

Umowa Nr. 19/OSAN/POD/2017 z dn. 07.12.2017 r.
zakres umowy obejmuje:
- sprzedaż materiałów (bariery mostowe i drogowe)
- przechowanie materiałów w Magazynie Wyrobów Gotowych
- transport na budowę, postój i rozładunek
- montaż materiałów
- uprzątnięcie placu budowy

podwykonawca
robót budowlanych

Umowa Nr. 15/OSAN/POD/2017 z dn. 15.12.2017 r.
zakres umowy obejmuje:
podwykonawca
-wykonanie wykopów metodą strzałową w gruntach skalistych
robót budowlanych
-wykonanie wykopów liniowych metodą strzałową w gruntach skalistych
Umowa Nr. 14/OSAN/POD/2017 z dn. 15.12.2017 r.
Roboty ziemne w tym wykonanie:
- Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
klasy C 0,4/0,5 gr.0,24m
- Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
klasy C 0,4/0,5 gr.0,25m
- Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C
0,4/5 gr. 0,26m
podwykonawca
- Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C robót budowlanych
0,4/5 gr. 0,35m
- Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C
0,4/5 gr. 0,46m
- Stabilizacji drogi technologicznej spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5 gr. 0,5m
- Stabilizacji warstwy nasypowej spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5m

Umowa Nr. 13/OSAN/POD/2018 z dn. 29.01.2018 r.
zakres umowy obejmuje:
-montażu i uruchomienia wyposażenia techniczno-komunikacyjnego Systemu Zarządzania
Ruchem

podwykonawca
robót budowlanych

Umowa Nr. 28/OSAN/POD/2018 z dn. 22.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje wytworzenia dostawy i montażu konstrukcji wielopłaszczowych wraz z
podwykonawca
zabezpieczeniem antykorozyjnym dla obiektów inżynierskich MD-9; PM-2.1; PM-5; PM-10; P-9; robót budowlanych
PD-7.2E; PD-8.1E; PD-10.1 E; PP-6.1E.
Umowa Nr. 20/OSAN/POD/2017 z dn. 12.02.2018 r.
zakres umowy obejmuje, zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów
inżynieryjnych:
WD-1, MD-2, WD-3, PM-2, P-3E,P-4E, P-6E
podwykonawca
Aneks nr 2 do umowy nr 20/OSAN/POD/2017 z dnia 06.08.2018r. Zmiana wartości wynagrodzenia robót budowlanych
. Roboty z zakresu:
zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów inżynieryjnych WD-1, MD-2, WD-3,
MP2, przepust PM 2 , P3E, P4E, wynajem sprzętu (koparka kołowa, samochód ciężarowy).
Umowa Nr. 24/OSAN/POD/2018 z dn. 07.03.2018 r.
zakres umowy obejmuje, wykonanie prefabrykowanych żelbetowych pali wbijanych dla obiektów:
podwykonawca
MD-2; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; MD-9; MD-10; oraz PM-5,
robót budowlanych
Umowa Nr. 23/OSAN/POD/2018 z dn. 08.03.2018 r.
zakres umowy obejmuje: roboty budowlane w zakresie melioracji –przebudowa cieków
- Ciek bez nazwy (l. dopływ Sanoczka I)
- Potok Sanoczek
- Ciek bez nazwy (p. dopływ Sanoczka II)
- Potok Płowiecki
- Ciek bez nazwy (p. dopływ Płowieckiego I)
- Ciek bez nazwy (p. dopływ Płowieckiego II) / potok Stróża Mała
- Potok Dworzysko
- Ciek bez nazwy (dopływ Stróżowskiego)

podwykonawca
robót budowlanych

Umowa Nr. 25/OSAN/POD/2018 z dn. 09.03.2018 r.
zakres umowy obejmuje, wykonania prefabrykowanych żelbetowych pali wbijanych dla obiektów:
MD-2; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; MD-9; MD-10; PM-5
16

AARSLEFF Sp. z o.o.

17

Keller Polska sp. z o.o.

18

Opportunity 66
sp. z o.o., sp.k

Aneks nr 1 z dnia 10.04.2018r do umowy 25/OSAN/POD/2018. Zwiekszenie zakresu robót.

podwykonawca
robót budowlanych

Aneks nr 2 z dnia 31.08.2018r do umowy nr 25/OSAN/POD/2018. Aneks zmienia zakres robót
w związku z wystapieniem odmiennych względem dokumentacji projektowej warunków gruntowych
przy palowaniu obiektu PM 5.
Umowa Nr. 25/OSAN/POD/2018 z dn. 09.03.2018 r.
zakres umowy obejmuje wzmocnienie podłoża skarp nasypów w tym:
podwykonawca
- wykonanie drenów prefabrykowanych
robót budowlanych
- wykonanie kolumn żwirowych
Umowa Nr. 21/OSAN/POD/2018 z dn. 19.03.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty z zakresu:
podwykonawca
- zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów inżynieryjnych MD- 5, MD- 5A, MDrobót budowlanych
5B, MD- 7, MD- 10,
Umowa Nr. 04/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 15.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)

podwykonawca
robót budowlanych
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DUNAJEC
A.Kukułka i Syn sp. j

Umowa Nr. 13/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 24.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych
podwykonawca
wraz z obsługą (koparki gąsienicowe)
robót budowlanych
Aneks nr 1 z dnia 03.12.2018r do umowy nr 13/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę
liczby godzin pracy sprzętu budowlanego.
Umowa Nr. 22/OSAN/POD/2018 z dn. 10.04.2018 r.
zakres umowy obejmuje wykonanie zbrojenia betonu na obiektach WD-4, MD-6, WD-8, MD-9
dalszy
Stanisław Siuta - "Stanex"
podwykonawca
Działalność Budowlana
Aneks nr 1 z dnia 04.06.2018r., rozszerzający zakres robót wykonania zbrojenia o obiekty PM-5;
robót budowlanych
PM-10 oraz aneks nr 2 z dnia 06.08.2018r. rozszerzający zakres robót wykonania zbrojenia o
obiekt MD2.
Umowa Nr. 26/OSAN/POD/2018 z dn. 10.04.2018 r.
zakres umowy obejmuje wykonanie zbrojenia, betonowania,izolacji i odwodnienia na obiektach:
WD-4; MD-6; WD-8; MD-9
dalszy
STANEX sp. z o.o.
podwykonawca
Aneks nr 2 z dnia 06.08.2018r., rozszerzający zakres robót wykonania betonowania, izolacji i
robót budowlanych
odwodnienia o obiekt MD2 oraz wykonania betonowania dla obiektu PM-5
Aneks nr 3 z dnia 06.11.2018r. Zkres aneksu obejmuje uściślenia postanowień umowy bez zmiany
wartości umowy ani zakresu prac.
Umowa Nr. 27/OSAN/POD/2018 z dn. 20.04.2018 r.
podwykonawca
zakres umowy obejmuje montaż łożysk garnkowych na obiektach: MD-2; WD-4; MD-5; MD-5A;
B2 sp. z o.o.
robót budowlanych
MD-5B; MD-6; MD-7; MD-10
Zlecenie Nr SAN/09/2018 z dnia 14.05.2018 r.
-zakres zlecenia obejmuje: świadczenoie usługi sprzętem budowlanym w zakresie mechanicznego
usunięcia warstwy humusu w km 0+000-6+699,14
Umowa z dnia 01.08.2018r. Nr 11/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne
Usługi Sprzętowo
z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą
podwykonawca
Transportowe TRANS(spycharka).
robót budowlanych
CAT Bronisław Jerzyna
Aneks nr 1 z dnia 08.10.2018r. do umowy 11/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu obejmuje
roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka Cat D6N).
Aneks nr 2 z dnia 15.11.2018r. Zakres obejmuje usługi spycharką CAT D6N.
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Krzysztof Mącior
Firma UsługowoHandlowa "MAT-MAT"
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POPIELSAN
Michał Popiel

Umowa Nr. 30/OSAN/POS/2018 z dn. 16.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje zakup i dostawę wyprodukowanych materiałów budowlanych tj. Belek
T18, T27, dla obiektów MD-7, MD-10
Aneks nr 1 z dnia 06.12.2018r do umowy nr 30/OSAN/POD/2018. Zakres obejmuje
zwiekszenie zakresu robót.
Umowa Nr. 01/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne dla obiektów: MD-5A, MD-5B oraz PM-10 z
wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj.
środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka, ładowarka, ciągnik rolniczy,
samochód ciężarowy)
Aneks nr 1 z dnia 27.11.2018r do umowy nr 01/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę
kwoty wynagrodzenia wykonawcy
Umowa Nr. 3/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne na trasie głównej DK28 z wykorzystaniem sprzętu
budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło, spycharka)
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30

KUBIKUS sp. zo.o.

MEL-KAN sp. z o.o.

Tadeusz Popiel
"TRANS-DREW"

Kazimierz Michorczyk
Firma-HandlowoUsługowa

FHU "KOPARES"
Dorota Soja

Aneks nr 1 do umowy nr 03/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 29.05.2018r. Aneks zwieksza liczbę
maszyn budowlanych i czas ich pracy.
Umowa Nr. 29/OSAN/POD/2018 z dn. 29.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej

Umowa Nr. 7/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 06.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne na obiektach WD-1, MD-2, PM-10 z wykorzystaniem
sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło,
spycharka)
Aneks nr 1 z dnia 10.09.2018r do umowy nr 7/OSAN/SPRZĘT/2018. Aneks zwiększa liczbę
srodków transportowych
Umowa nr 25/OSAN/SPRZĘT/2018 z 04.01.2019r. Zakres umowy obejmuje usługi sprzętem
budowlanym (koparka LIEBHERR 944).
Umowa Nr. 06/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 08.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło,spycharka)
Aneks nr 1 z dnia 06.08.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu
obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)
Aneks nr 2 z dnia 18.09.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zkres aneksu obejmuje
zwiekszenie liczby godzin pracy sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

Aneks nr 3 z dnia 06.11.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zkres aneksu obejmuje
zwiększenie liczby godzin pracy sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)
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Rejon Budowy Dróg i
Mostów
w Krośnie sp. z o.o.
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Gliściak Grzegorz Firma
Handlowo Usługowa
Bieszczady

Umowa Nr. 31/OSAN/POD/2018 z dn.11.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty budowlane wykonania warstw nawierzchni mineralno-bitumicznych.
Umowa Nr. 02/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 13.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (walec stalowo-gumowy, beczka+myjka, beczki
asenizacyjne,dźwigi, zagęszczarki)

podwykonawca
robót budowlanych

podwykonawca
robót budowlanych

Bieszczady
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USŁUGI SPRZĘTOWEAdam Kiełbasa

34

F.H.U. „BURTTRANS”
Grzegorz Burtan

35

Firma UsługowoHandlowa "Sławex"
Sławomir Pierożak

36

Sobieraj Włodzimierz
„SOB-POL”
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sobieraj
Włodzimierz
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JULIAN WLAŹLAK
USŁUGI DŹWIGOWE

38

Jolanta Cielecka-Zakład
Usługowy
"TRANSPRZĘT"

39

Jan Rapacz Firma
Handlowo-UsługowoProdukcyjna

40

Szpara Leszek Jan
Leszek Szpara Transport
Towarowy i Handlowy
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LACH TOMASZ F.U.H.
TOMEX

42

SPRZĘT-BUD Wiesław
Sekrecki

43

BORNAL Sp. z o.o.

44

PHU Trans-Sped
Sławomir Przydacz

45

Tomasz Lech Firma
Handlowo-Usługowa

46

Jan Biernacki
TRANSKOP Roboty
Ziemne

Aneks nr 1 z dnia 03.09.2018r do umowy 02/OSAN/SPRZĘT/2018 . Aneks zwiększa ilość
sprzętu budowlanego.
Umowa Nr. 08/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 26.06.2018 r.
podwykonawca
zakres umowy obejmuje roboty z wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (wozidło)
robót budowlanych
dla obiektu WD-1 oraz PM-5
Umowa Nr. 05/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne wykonanie wykopów oraz mechaniczne usunięcie warstwy
humusu z wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka gąsienicowa)
podwykonawca
Aneks nr 2 z 09.01.2019r do umowy 05/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu nr 2 do umowy robót budowlanych
obejmuje roboty ziemne - wykonanie wykopów oraz mechaniczne usunięcie warstwy humusu z
wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka gąsienicowa HYUNDAI 250 +
spycharka CAT D6N)
Umowa Nr. 14/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 11.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych
podwykonawca
wraz z obsługą (koparka kołowa, samochód samowyładowczy)
robót budowlanych
Umowa Nr. 09/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 03.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
Umowa nr 17/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 27.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne
podwykonawca
z użyciem koparki gąsienicowe jCAT 336
robót budowlanych
Aneks nr 1 z 04.12.2018 do umowy nr 17/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 27.08.2018r. Zakres
aneksu obejmuje zmianę wynagrodzenia wykonawcy
Aneks nr 1 z 04.12.2018 do umowy nr 09/OSAN/TRANSPORT/2018 . Zakres aneksu obejmuje
zmianę wynagrodzenia wykonawcy
Umowa Nr. 9/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 09.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty sprzętem budowlanym wraz z obsługą (dźwig) na obiektach MDpodwykonawca
10, MD-7
robót budowlanych
Aneks nr 1 z dnia 04.12.2018r do umowy nr 09/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę
liczby godzin pracy oraz wynajem koparki kołowej Atlas 1605 M.
Umowa Nr. 10/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 24.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych
wraz z obsługą (koparka, wozidło, koparka z młotem wyburzeniowym)
podwykonawca
robót budowlanych
Aneks nr 1 z 20.12.2018r do umowy nr 10/OSAN/SPRZĘT/208. Zakres aneksu do umowy
obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą
(koparka 27t, wozidło, koparka z młotem wyburzeniowym)

Aneks nr 1 z dnia 08.01.2019r. do umowy 26/OSAN/SPRZĘT/2018 z 03.12.2018r. Zmiana liczby podwykonawca
robót budowlanych
maszyn/sprzętu budowlanego oraz liczby godzin pracy.
Umowa nr 15/OSAN/SPRZĘT/2018 z 06.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne z
wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą
(koparka kołowa, wywrotka)

podwykonawca
robót budowlanych

Umowa nr 18/OSAN/SPRZĘT/2018 z 10.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty sprzętem
budowlanym wraz z obsługą (ładowarka teleskopowa Merlo roto 38.16 obrotowe, 2008 kosz,
łyżka, widły, wyciągarka)
podwykonawca
robót budowlanych
Aneks nr 1 z dnia 17.09.2018r. Do umowy 18/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje
zwiekszenie ilości maszyn o ładowarkę teleskopową o wysięgu 21 m Monitou 21.50. oraz liczby
godzin pracy.
Umowa nr 19/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 07.09.2018r. Zakres umowy obejmuje wykonanie
podwykonawca
usług sprzetem budowlanym (walec okołkowany Amman ASC 110
Aneks nr 1 do umowy nr 19/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zwiększenie liczby sprzetu robót budowlanych
budowlanego oraz godzin pracy.
Umowa nr 34/OSAN/POD/2018 z dnia 21.09.2018r. Zakres umowy obejmuje: urabianie
mechaniczne (wykop) w gruntach skalistych, profilowanie skarp i podłoża w gruncie skalistym;
podwykonawca
kruszenie i przesiewanie frakcji 0-20mm, 20-80mm, 80-250mm,wraz z załadunkiem na środki
robót budowlanych
transportu; kruszenie i przesiewanie frakcji 0-31,5mm oraz 0-63mm z materiału 80-350 mm wraz z
załadunkiem na środki transportowe; załadunek oran transport materiału odspojnego.

Umowa nr 21/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 03.10.2018r. Zakres obejmuje wynajem
sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparki DAEWOO 420 i DOOSAN 240, spycharki
CAT D6N i D6N+system)
Aneks nr 1 z dnia 26.11.2018r do umowy nr 21/OSAN/SPRZĘT/2018 . Zakres
obejmuje zwiekszenie liczby maszyn budowlanych i godzin pracy.
Umowa nr 20/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 18.10.2018r. Zakres umowy obejmuje
wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka kołowa CAT 315D).
Aneks nr 1 z dnia 02.01.2019r. Do umowy nr 20/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu
obejmuje zmianę liczby godzin pracy sprzętu

podwykonawca
robót
budowlanych

podwykonawca
robót
budowlanych

Umowa nr 22/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 29.10.2018r. Zakres obejmuje wynajem
sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparki kołowej CAT 315 wraz z kompletem łyżek) podwykonawca
Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018r do umowy 22/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu
obejmuje usługi sprzętem budowlanym koparką kołową CAT 315D wraz z kompletem
łyżek, koparka kołowa CAT M 314 z młotem i CAT M314 z łyżką
Zlecenie nr: 260/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 30.10.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 252/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 18.10.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 250/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 16.10.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 217/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.

wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie

robót
budowlanych
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Elpis Wojciech Pisaniak

Zlecenie nr: 154/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 05.06.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 152/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 12.06.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 151/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 11.06.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 149/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 14.05.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 147/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 24.05.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.
Zlecenie nr: 136/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 04.04.2018r. Zakres obejmuje
przyłączy prądowych do obiektów mostowych.

wykonanie
wykonanie

podwykonawca
robót
budowlanych

wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie

Zlecenie nr 261/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 21.11.2018r. Zakres obejmuje wykonanie
przyłącza do kontenerów na ul. Okulickiego oraz podłączenie erbetki i uziemienie rusztowań.
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Usługi Transportowe
Adam Łach

Zlecenie nr: 264/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 06.11.2018r. Zakres obejmuje
przepomopwywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.
Zlecenie nr 219/SANOK/ZLEC/ŁG/2018 z dnia 12.09.2018r. Zakres obejmuje
przepomopwywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.
Zlecenie nr 185/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 18.07.2018r. Zakres obejmuje
przepomopwywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.
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BINC Sp. z o.o.

Umowa nr 24/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 16.11.2018r. Zakres obejmuje usługi
sprzętem budowlanym (spycharki CAT D6 i CAT D6 z systemem)
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Krzysztof Kmiecik KRISUmowa nr 23/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 15.11.2018r. Zakres obejmuje wykonanie
BUD Usługi Sprzętem
usługi budowlanej przy pomocy koparki kołowej Liebher A-314
Budowlanym

podwykonawca
robót
budowlanych

podwykonawca
robót
budowlanych
podwykonawca
robót
budowlanych
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V-BUD S.C. Chudziński
Marcin Bolanowski Piotr

Umowa nr 36/OSAN/POD/2018 z 21.12.2018r. Umowa obejmuje wykonanie murów/ścian
oporowych z gruntu zbrojnego obiekty mostowe WD1, WD4, MD 6, MD 7, MD 9.

podwykonawca
robót budowlanych
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KPRM Infrastruktura Sp. z
o.o

Umowa nr 38/OSAN/POD/2019 z dnia 25.01.2019r. Umowa obejmuje montaż dylatacji
modułowych na obiektach: WD1, MD2, WD4, MD5, MD6,MD7, MD10

podwykonawca
robót budowlanych
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STREME Dariusz
Pasadyn

Umowa nr 29/OSAN/SPRZĘT/2019 dnia 25.02.2019r. Usługi sprzętem budowlanym (koparka
LIEBHERR 914 HDSL z systemem GPS

podwykonawca
robót budowlanych

