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)

6

podwykonawc
a robót
budowlanych
- usługodawca
- dostawca
- dalszy
podwykonawc
a robót
budowlanych
- dalszy
usługodawca
- dalszy
dostawca

7

USŁUGODAWCY
1

PPProjekt sp. z o.o.

2

G4 Geodezja

3

Zakład Usług
Geologicznych
i Projektowych
Budownictwa i Ochrony
Środowiska
GEOTECH sp. z o.o.

4

PM Project
Piotr Modrakowski

5

TELWAY sp. z o.o.

6

Hydrologia, inżynieria
wodna i drogowa
Michał Malik

7

Inżynieria Sanitarna
Grzegorz Gliński

8

Pracownia Analiz
Środowiskowych Asanga
Daniel Maranda

Umowa Nr. 01/OSAN/POD/2016 z dn. 06.04.2016 r.
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-raport o oddziaływaniuna środowisko
Umowa Nr. 02/OSAN/POD/2016 z dn. 06.04.2016 r.
-mapa do celów projektowych,
-dokumentacja geodezyjno kartograficzna:
- związana z czasowym korzystaniem z działek
- z nabyciem działek
- wykaz synchronizacyjny dla dz. II i lub III KW wraz z mapą i wykazem zmian
Umowa Nr. 03/OSAN/POD/2016 z dn. 19.05.2016 r.
-przeprowadzenie analizy Uzupełniającego Projektu Robót Geologicznego
-wykonanie:
- uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej
-uzupełniającą Dokumentację Hydrologiczną
-Projektu Geotechnicznych warunków posadowienia ob.bud.
-Projektu Budowlano –Wykonawczego wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia skarp.
-stałego i ciągłego nadzoru Geologicznego i geotechnicznego
Umowa Nr. 2016/0001/0001 z dn. 19.05.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie branży gazowej.
- porównanie rozwiązań zawartych w Koncepcji Projektowej dla branży gazowej oraz
elektroenergetycznej
-uzyskanie warunków technicznych dla branży gazowej
-sporządzenie PB i PW oraz SST dla branży gazowej
Umowa Nr. 2016/0001/0002 z dn. 09.05.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie:
-opracowania koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
Umowa Nr. 2016/001/0004 z dnia 16.05.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie:
-porównania rozwiązań z koncepcji dla melioracji z zapisami PFU
- uzyskania niezbędnych warunków technicznych opinii oraz uzgodnień
-uzyskania uzgodnień międzybranżowych
-wykonanie operatu wodno prawnego na przebudowę cieków i rowów melioracyjnych, na
przeprowadzone przez wodę mosty, przepusty i urządzenia infrastruktury tech., dla ob.
budowlanych
-sporządzenie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla branży melioracyjnej

usługodawca

usługodawca

Usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

Umowa Nr. 2016/0001/0005 z dnia 09.05.2016 r.
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
-porównania rozwiązań z koncepcji dla branży sanitarnej z zapisami PFU
- uzyskania niezbędnych warunków technicznych opinii oraz uzgodnień
-uzyskania uzgodnień międzybranżowych
dalszy
-wykonanie operatu wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z
usługodawca
odwodnieniem dróg
-sporządzenie Projektu Budowlanego dla branży sanitarnej( sieć kanalizacji deszczowej, sieć
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
-sporządzenie Projektu Wykonawczego przedmiarów, SST i Odbioru Robót Budowlanych dla
branży melioracyjnej w zakresie PB
Umowa Nr. 2016/0001/0007 z dn. 19.05.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie ochrony środowiska.
- porównanie rozwiązań zawartych w Koncepcji Projektowej,
- uzyskanie warunków technicznych,
- sporządzenie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

dalszy
usługodawca
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AGZ sp. z o.o.

Anna Madejowska

Olga Gronowska

Leszek Rzeczkowski

Geodimex S.A.

Pracownia Inżynierska
Klotoida sp. zo.o.,sp.k

15

ProtechniCon Konstrukcje
Inżynierskie Maciej
Żuchowicz

16

MBD Projekt Dariusz
Augustyn

17

ETGAR Krzysztof Wójcik

Umowa Nr. 2016/0001/0003 z dn. 02.06.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej oraz
elektroenergetycznej.
- porównanie rozwiązań zawartych w Koncepcji Projektowej dla branży teletechnicznej oraz
elektroenergetycznej.
- uzyskanie warunków technicznych dla branży teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.
- przygotowanie wniosków o zawarcie umów przyłączeniowych dla Zamawiającego
- sporządzenie PB i PW oraz SST dla branży teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.

Umowa Nr. PP/2016/0001/0008 z dn. 14.07.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń.
- uzyskanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień dla branży zieleni.
- wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji zieleni w zakresie zgodnym z PFU
- sporządzenie PB i PW oraz SST dla branży zieleń.
Umowa Nr. PP/2016/0001/0009 z dn. 29.07.2016 r.
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie branży Stałej Organizacji Ruchu.
- uzyskanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień
- sporządzenie SOR wraz z projektem barier dla stadium PB w zakresie sporządzenia audytu BRD
- sporządzenie SOR wraz z projektem barier w stadium PW oraz STWiORB w zakresie PB.

Umowa Nr. PP/2016/0001/0010 z dn. 14.09.2016 r.
-sprawowanie funkcji Głównego Projektanta Drogowego
-sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji drogowej
-współpraca z Koordynatorem Projektu i Głównym Projektantem Mostowym
-udział w organizowanych spotkaniach
-kontrola postępu prac zgodnie z zatwierdzonym Programem, podjęcie działań w
przypadkustwierdzenia opuźnień
-nadzór merytoryczny i udział w opracowaniu projektów drogowych (droga główna, drogi
poprzeczne, drogi dojazdowe)
-pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji
Umowa Nr. 04/OSAN/POD/2017 z dn. 09.05.2017 r.
Kompleksowa obsóga geodezyjna kontraktu w tym:
- sprawdzenie projektu, wytyczenie obiektu, pomiar stanu zerowego przed rozpoczęciem robót,
sporządzenie bilansów, rozliczenie elementów do wykonania;
- geodezyjna obsóga robót;
- inwentaryzacja powykonawcza
Umowa Nr. 05/OSAN/POD/2017 z dn. 10.05.2017 r.
Projekt Wykonawczy
Tom I Plansza zbiorcza
Tom II/1 Trasa główna DK28
Tom II/2 Jezdnie obsługujące
Tom II/3 Drogi poprzeczne
Tom III/1÷ III/15 Obiekty Inżynierskie
Tom IV Kanalizacja deszczowa
Tom XI Urządzenia ochrony środowiska
Tom XV/1,XV/2, XV/4 STWiORB
Tom XVI Zbiorcze zestawienie przedmiarów
Porozumienie z dnia 11.10.2018r do umowy 05/OSAN/POD/2017 z dn. 10.05.2017 r. Zakres
porozumienia obejmuje uszczegółowienie zapisów umowy i zmniejszenie kwoty należnej o 39
000,00 zł netto względem załozonej w umowie.
Umowa Nr. 01/722-SOW/POD/2017 z dn. 11.05.2017 r.
Projekt Wykonawczy
Tom III/1÷III/15 Obiekty Inżynierskie
Tom XV/2, STWiORB
Umowa Nr. 02/722-SOW/POD/2017 z dn. 11.05.2017 r.
Projekt Wykonawczy
Tom II/1 Trasa główna DK28
Tom II/2 Jezdnie obsługujące
Umowa Nr. 03/722-SOW/POD/2017 z dn. 11.05.2017 r.
Projekt Wykonawczy
Tom IV Kanalizacja deszczowa
Tom XI Urządzenia ochrony środowiska
Tom XV/1 Kanalizacja deszczowa(wraz z konstrukcją zbiornika podziemnego ZP-01)

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

usługodawca

usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

dalszy
usługodawca

Umowa Nr. 02/OSAN/USŁ/2017 z dn. 30.07.2017 r.
bieżąca i kompletna obsługa budowy pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w tym:
- kontrola budowy pod względem BHP i ppoż.
- przygotowanie planu BIOZ inwestycji
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
- opracowania niezbędnych dokumentów

18

Biuro Usług Szkolenowych
"Mons"

Umowa Nr. 03/OSAN/USŁ/2017 z dn. 30.07.2017 r.
prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizowanymi robotami budowlanymi w tym:
-kontrola wdrażania działań minimalizujących oddziaływanie prowadzonych prac
-wypełnianie zadań określonych w Postanowieniu RDOŚ
-sporządzenie dokumentacji, raportów miesięcznych

usługodawca

Umowa Nr. 05/OSAN/USŁ/2017 z dn. 02.11.2017 r.
wykonanie prac w tym:
zabezpieczenia, rozmieszczenia i utrzymania znaków, utrzymania porządku, wykonywania prac
transportowych, wykonanie i utrzymanie w należytym stanie ogrodzenia oraz terenu budowy
inwestycji oraz innych drobnych prac porządkowo magazynowych

19

BARG
Labolatorium Budowlane
sp. z o.o.

Aneks nr 1 z dnia 03.09.2018r do umowy 05/OSAN/USŁ/2017 . Aneks wprowadza zmiany
doprecyzowujace treść umowy bez miany wynagrodzenia.
Umowa Nr. 04/OSAN/POD/2017 z dn. 01.08.2017 r.
Kompleksowe wykonanie obsługi laboratoryjnej w tym:
- wykonywanie badań laboratoryjnych
- pobieranie próbek na terenie budowy oraz wytwórni produkujących materiały
- przygotowanie sprawozdań lub orzeczeń o jakości badanych materiałów
Zlecenie Nr SAN/7/2018 z dnia 19.03.2018 r.
-zakres zlecenia obejmuje: prace maszyny Wozidło CAT 730
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DUNAJEC
A.Kukułka i Syn sp. j

21

EL-TRANS S.A.

22

ARMA sp. z o.o.

56

Kazimierz Michorczyk
Firma-HandlowoUsługowa
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24

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
PRUCHNIK KRZYSZTOF
PRUCHNIK
Marek Rożkowicz Firma
Transportowo-Handlowa
"MARKPOL"

25

EUROKOP
MAGDALENA
CISZEWSKA

26

Firma UsługowoHandlowa "Sławex"
Sławomir Pierożak

27

28

29

30

31

32

33

34

Zlecenie Nr SAN/12/2018 z dnia 09.04.2018 r.
-zakres zlecenia obejmuje: prace maszyny Wozidło CAT 730
Zlecenie Nr SAN/15/2018 z dnia 18.04.2018 r.
- zakres zlecenia obejmuje: świadczenie usługi sprzętem budowlanym wozidło VOLVO A30E
Umowa Nr. 06/OSAN/USŁ/2018 z dn. 29.05.2018 r.
zakres umowy obejmuje ochrone i dozór zaplecza budowy oraz terenu budowy
Umowa Nr. 03/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 04.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
Aneks nr 1 z dnia 18.12.2018r do umowy nr 03/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn.
04.06.2018r.Zakres aneksu do umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu
budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidła technologiczne
BELL B30D – 9 szt.)
Umowa Nr. 02/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 07.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
Umowa Nr. 05/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 27.06.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
Umowa Nr. 07/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 02.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
Aneks nr 1 z dnia 06.11.2018r do umowy 07/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 02.07.2018 r.
Zakres obejmuje usługę wozidłem technologicznym wraz z operatorem.
Umowa Nr. 08/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 02.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (samochód samowyładowawczy)

Umowa Nr. 06/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 06.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
TERRA MOTA sp. z o.o.
Aneks nr 1 z 18.12.2018r do umowy nr 06/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 06.07.2018r. Zakres
aneksu do umowy obejmuje roboty z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło BELL B25 D i B35D)
Umowa Nr. 10/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 06.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje roboty z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków
transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)
„PHU SHARK Anna Poraj”
Aneks nr 1 z dnia 03.01.2019r do umowy nr 10/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 06.07.2018.
Zakres obejmuje wykorzystanie środków transportowych wozidło technologiczne VOLVO A30C i
A40C.
Firma HandlowoUsługowa "JUNA"
Krzysztof Zajdel
ZAJDER PAWEŁ
Firma HandlowoUsługowa Pol-Bud
Transport Towarowy
Handel Detal. i Hurt.
Materiały Budowlane
ZAJDEL JÓZEF

Jan Rapacz Firma
Handlowo-UsługowoProdukcyjna

TRANS-MIKA Spółka
Cywilca Stanisław Mika
Paweł Mika
Trójmiejska
Wypożyczalnia Maszyn
Sp. z o.o.

usługodawca

dalszy
usługodawca
dalszy
usługodawca
dalszy
usługodawca
usługodawca

usługodawca

usługodawca

usługodawca

usługodawca

usługodawca

usługodawca

usługodawca

Umowa Nr. 11/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 09.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę transportową materiału z kopalni

usługodawca

Umowa Nr. 12/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 09.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę transportową materiału z kopalni

usługodawca

Umowa Nr. 13/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 09.07.2018 r.
zakres umowy obejmuje usługę transportową materiału z kopalni

usługodawca

Umowa nr. 14/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 01.08.2018r. Zakres umowy obejmuje usługę
transportową materiału z kopalni
Aneks nr 1 z dnia 08.01.2019r. do umowy nr 14/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 01.08.2018r.
Zakres aneksu obejmuję zmianę liczby godzin pracy wozidła VOLVO A30D
Umowa nr 26/OSAN/SPRZĘT/2018 z 03.12.2018r. Usługi sprzętem budowlanym: koparka
KOMATSU PC 350, koparka HYUNDAI 250 z systemem, koparka HYUNDAI 250, koparka
HYUNDAI 160 WA9 z systemem oraz koparka HYUNDAI 150 WA9.

usługodawca

Umowa nr 16/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 07.09.2018r. Zakres obejmuje usługę
transportową z wykorzystaniem auta ciężarowego - wywrotka czteroosiowa 8x4

usługodawca

Umowa nr 15/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 21.09.2018r. Zakres umowy obejmuje usługę
transportową z użyciem wozideł technologicznych: MOXY MT 36, VOLVO A30 D oraz VOLVO
A35C.

usługodawca
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PHU TRANSBUD - Paweł
Kacprzak

Umowa nr 17/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 24.09.2018r. Zakres umowy obejmuje usługę
transportową wozidłem technologicznym Bell 30.

usługodawca
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Marek Gajda Transport
Towarowy

Umow nr 18/OSAN/TRANSPORT/2018 z dnia 22.10.2018r. Zakres obejmuje usługę
transportową (wozidło technologiczne WOLVO A 35)

usługodawca
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BUILDERS Katarzyna
Wyczyńska.
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RIGIT Sp. z o.o. Sp. k
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JAW TRANS Usługi
transportowoBudowlane Krzysztof
Jawor

Umowa nr 19/OSAN/TRANSPORT/2018 z 08.01.2019r. Zakres umowy obejmuje transport
ciągnikiem siodłowym z naczepom kruszywa 0/63 i 0/31,5 mm.

usługodawca
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TRANSPORT
BUDOWLANY Sp. z o.o

Umowa nr 2O/OSAN/TRANSPORT/2019 z dnia 14.02.2019r. Zakres umowy obejmuje transport
budowlany ciężarówką czteroosiową 8x8.

usługodawca

Umowa nr 08/OSAN/USŁ/2018 z dnia 31.10.2018r. Zakres obejmuje wykonanie prac
usługodawca
porządkowo-konserwacyjnych terenu budowy w tym: rozmieszczenie i utrzymanie
znaków, prace transportowe i magazynowe.
Umowa nr 07/0SAN/USŁ/2018z 17.10.2018r . Zakres umowy obejmuje
rozmieszczeniu, zabezpieczeniu i utrzymaniu znaków, utrzymanie porządku, wykonanie usługodawca
prac transportowo-magazynowych.

