kategoria podmiotu

L.p.

pełna nazwa podmiotu

adres

1

2

3

1

PPProjekt sp. z o.o.

ul.Woronicza 78 lok.146
02-640 Warszawa

2

G4 Geodezja

ul. Orła Białego 29
31-619 Kraków

3

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

ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów

4

PM Project
Piotr Modrakowski

ul. Strzeleckiego 8/85
02-776 Warszawa

zakres umowy (skrótowo)

6
Umowa Nr. 01/OSAN/POD/2016 z dn. 06.04.2016 r.
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-raport o oddziaływaniu na 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. IIz dn.
i lub 19.05.2016
III KW wrazr. z mapą i wykazem zmian
Umowa
Nr. 03/OSAN/POD/2016
-przeprowadzenie analizy Uzupełniającego Projektu Robót Geologicznego
-wykonanie:
- uzupełniającej Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej
-uzupełniającą Dokumentację Hydrologiczną
-Projektu Geotechnicznych warunków posadowienia ob.bud.

- podwykonawca robót budowlanych
- usługodawca
- dostawca
- dalszy podwykonawca robót budowlanych
- dalszy usługodawca
7
Usługodawca

Usługodawca

Usługodawca

-Projektu Nr.
Budowlano
–Wykonawczego
wzmocnienia
podłoża i zabezpieczenia skarp.
Umowa
2016/0001/0001
z dn. 19.05.2016
r.

5

TELWAY sp. z o.o.

Kryspinów 357
32-060 Liszki

6

Hydrologia, inżynieria
wodna i drogowa
Michał Malik

os. Złotego Wieku 35/70
31-618 Kraków

7

Inżynieria Sanitarna Grzegorz Gliński

ul. Grodkowskiej 6 lok.111
01-461 Warszawa

8

Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga
Daniel Maranda

ul. Osada Ojców 38
04-211 Warszawa

9

AGZ sp. z o.o.

ul.Hallera 6/3
38-400 Krosno

10

Anna Madejowska

ul.Sereny 35/17
01-159 Warszawa

11

Olga Gronowska

ul.Białowieska 19/32
04-063 Warszawa

12

Leszek Rzeczkowski

ul. Myśliborska 24a/27
03-185 Warszawa

13

Geodimex S.A.

Jarzamowice 127M
32-048 Jarzamowice

14

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

ul.Adama Bochenka 16 A
30-693 Kraków

15

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie
Maciej Żuchowicz

os. Akademickie 4/45
31-866 Kraków

16

MBD Projekt Dariusz
Augustyn

ul. Żabiniec 101/2
31-215 Kraków

17

ETGAR Krzysztof Wójcik

ul.Zakopiańska 73/306
30-418 Kraków

18

Zakład Usług Leśnych "Centrolas"
Józef Ziemiański

ul. Leśna 16
36-051 Górno

19

Zakłąd Recyklingu Kamienia i Betonu
Odpadowego "REKABET" sp. z o.o.

Teolin
92-701 Łódz

20

Biuro Usług Szkolenowych "Mons"

ul. Kościuszki 126
Góra Siewierska

21

Biuro Usług Szkolenowych "Mons"

ul. Kościuszki 126
Góra Siewierska

22

BARG Labolatorium Budowlane sp. z o.o.

ul. Budowlana 19
41-100 Siemianowice Śląskie

23

Firma handlowo-usługowa „KRAG”
Szczepan Michalski

Trześniów 18A
36-212 Trześniów

24

Zakład budowlano-remontowy „LETER” sp. z
o.o.

ul. Sanocka 36
38-480 Rymanów

25

Elektromontaż Rzeszów S.A.

ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

26

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D.
Markiewicz sp. j

Lubień 1065
32-433 Lubień

27

Biuro Usług Szkolenowych "Mons"

ul. Kościuszki 126
Góra Siewierska

28

Przedsiębiorstwo Obrotu
Wyrobami Hutniczymi Centrostal
S.A.

ul. Światowida 6
71-726 Szczecin

29

MOSTMARPAL sp. z o.o.

ul. Piastowska 53
34-326 Pietrzykowice

30

ELBO-Józef Olejko i Wspólnicy s. j.

ul. Lipińskiego 51
38-500 Sanok

31

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "PROWERK"
sp. z o.o.

ul. Os. Piastów 61
31-625 Kraków

32

Piotr Micewicz E-BLAST

al. gen. Józefa Kellera
43a/7
53-325 Wrocław

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
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
-wykonanie operatu wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z odwodnieniem dróg
-sporządzenie Projektu Budowlanego dla branży sanitarnej( sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji
sanitarnej
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
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
-nadzur merytoryczny i udział w opracowaniu projektów drogowych (droga główna, drogi poprzeczne, drogi dojazdowe)
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 z dn. 10.05.2017 r.
Umowa
Nr. 05/OSAN/POD/2017
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
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)
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
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
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
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
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
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
- przebudowa kanalizacji sanitarnej kolizja: KS1, KS2, KS2a, KS3, KS4, KS4a, KS4b, KS5, KS6
- przebudowa sieci wodociągowej kolizje: W1, W2, W3, W3a, W4, W5, W5a, W6, W7, W8, W10, W11, W12, W13, W14
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
-demontażNr.oraz
montaż słupów
Umowa
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
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
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
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. 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
-demontażNr.oraz
montaż słupów
Umowa
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
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
Umowa Nr. 15/OSAN/POD/2017 z dn. 15.12.2017 r.
zakres umowy obejmuje:
-wykonanie wykopów metodą strzałową w gruntach skalistych
-wykonanie wykopów liniowych metodą strzałową w gruntach skalistych
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