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data 

otrzymania 

pisma

S7

L.p. lp. umów

data 

otrzymania 

pisma

pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo)

kategoria podmiotu

- podwykonawca robót 
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- dalszy usługodawca

- dalszy dostawca

data podpisania 

umowy 

data od kiedy 

obowiązuje umowa
uwagi

1 2 6 7 9 10 11

1 1 2019-01-21 Brentzal Otto dostawa dybli i kotew dostawca 15.01.2019

2020-60%, 2021-

40%, dokłady 

termin zostanie 

potwiedzony 14 dni 

przzed terminem 

dostawy 

pismo IK do KP  S-

7/PP/105/01/19/AR z dn. 

23.01.2019 (dotrzymany 

termin 7 dni złożenia umowy 

do Zamawiającego, 

niejednoznaczy zapis co do 

terminu płatności brak 

zgłoszenia materiału którego 

dot. umowa), pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.245 z dn. 

24.01.2019- prośba o 

wyjaśnienia o termin 

płatności, nie zgłoszenie do 

zatwierdzenia materiału, 

płatność w PLN, pismo W do 

KP S7/PP/19/PS/IN/GDDKiA-

0155 z dn. 08.02.2019- 

wyjaśnienia do terminu i nie 

zgłoszonego materiału 

Monitoring  Dostawców - Stan na dzień 30.11.2019r.

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - 

Płońsk  
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2 2 2019-01-21 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Kamil Janusz Ciupiński dostawa krzeseł i wieszaków dostawca 14.01.2019 30.01.2019

pismo IK do KP S-

7/PP/106/02/19/AR z 

dn.24.01.2019 (brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.278 z dn. 

29.01.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

3 3 2019-02-01 BHP Master Cezary Bielawski dostawa materiałów BHP dostawca 25.01.019

termin dostawy od 

02.2019 do 

12.2021

pismo IK do KP S-

7/PP/011/02/19/AR z 

dn.04.02.2019 (brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.288 z dn. 

11.02.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 
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4 4 2019-02-01 3D Krzysztof Gobiszewski dostawa tabliczek przydrzwiowych dostawca 22.01.2019 30.01.2019

pismo IK do KP S-

7/PP/012/02/19/AR z 

dn.04.02.2019 (brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.290 z dn. 

11.02.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

5 5 2019-02-01 Morele.net.Sp.zo.o. dostawa sprzętu AGD dostawca 29.01.2019 04.02.2019

pismo IK do KP S-

7/PP/010/02/19/AR z 

dn.04.02.2019 (brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8) 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.289 z dn. 

11.02.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 
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6 6 2019-02-08 MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.
sprzedaż i dostawa markera 

geodezyjnego 
dostawca 14.01.2019 do 17.01.2019

pismo IK do KP S-

7/PP/038/02/19/AR z dn. 

12.02.2019 (brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8,  

termin realizacji umowy 

upłynął przed jej złożeniem do 

KP) pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.303 z dn. 

22.02.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

7 7 2019-02-22 "TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz dostawa kruszyw dostawca 22.02.2019

dostawa 

materiałów od 

12.2018 do 

12.2020

pismo IK do KP- 

S7/PP/088/02/19/AR z dn. 

27.02.2019 konieczności 

złożenia umowy, wartość 

powyżej 50000 zł, SKL. 4 .4 

punkt II ppunkt 8, złożenie 

umowy do KP w terminie 7 dni 

od jej zwaracia)
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8 8 2019-03-21 MAG Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k dostawa wody dostawca 22.02.2019

termin usługi od 

02.2019 do 

12.2021

pismo IK do KP S-

7/PP/074/03/19/AR z dnia 

25.03.2019, brak 

konieczności złożenia 

uomowy, poniżej 50 000zł, 

umowa złożona po 27 dniach 

od jej zawarcia, pismo KP do 

W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.318 z dnia 

01.04.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżj 50 

000zł, wątpliwości co do 

terminu płatności, pismo W do 

KP S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-

0195 z dnia 29.04.2019, 

przedłożenie zmienionego 

zlecenia, pismo IK do KP S-

7/PP/130/04/19/AR z dnia 

30.04.2019, przedłożone 

zlecenie przez Wykonawcę 

jest zmienione, ale nie 

zgodnie z uwagami 

Zamawiającego, pismo KP do 

W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.353 z dnia 

21.05.2019, uwagi do umowy
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9 9 2019-03-21 Lyreco Polska S.A. dostawa materiałów biurowych dostawca 11.02.2019

termin usługii od 

02.2019 do 

12.2021

pismo IK do KP S-7/PP/073/03/19/AR 

z dnia 25.03.2019, brak konieczności 

złożenia umowy, poniżej 50 000zł , 

umowa złożona 38 dni po jej zawrciu, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.320 z dnia 

01.04.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżj 50 000zł, 

wątpliwości co do terminu płatności , 

pismo W do KP 

S7PP/19/AG/GDDKiA-0199 z dnia 

08.05.2019, sprosptowanie wg uwag 

Zamawiającego, pismo IK do KP S-

7/PP/055/05/19/AR z dnia 

14.05.2019, Wykonawca nie 

wprowadził uwag Zamawiającego, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.363 z dnia 

24.05.2019, uwagi do umowy, pismo 

od W do KP 

S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-0238 z dnia 

15.07.2019 ( 16.07.2019) poprawiona 

umowa zgodnie z uwagami KP, W 

dniu 17.07.2019, pismo IK do KP S-

7/PP/058/07/19/AR, wprowadzenie 

uwag KP
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10 10 2019-03-22 PAWLAK Ewa Pawlak dostawa gruzu betnowego dostawca 19.03.2019

termin: 

rozpoczęcie 1 

dzień od 

powaidomienia 

Zamawiającego, 

zakończenie do 4 

dni do rozpoczęcia 

pismo IK do KP S-7/SP/086/03/19/AR 

z dnia 26.03.2019r, wartość umowy 

przekracza 50 000zł, obowiązek 

złożenia umowy przez W do KP w 

terminie dotrzymnay, kopia umowy 

nie jest pośwadczona za zgodność z 

oryginałem, pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.321 z dnia 

01.04.2019, potwierdzenie 

odpowiedzialności Zamawiającego, 

wątpliwości co do teminu płatności, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.323 z dnia 

02.04.2019, umowa obowiązuje od 

akceptacji materiałów. nie ma obecnie 

żadnych zatwierdzonych materiałów, 

pismo W do KP z dnia 17.04.2019 ( 

wpłynęło 18.04.2019), 

S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-0186, 

poprawione Zlecenie wg uwag 

Zamawiającego, pismo KP do W 

O.OL..KP-7.4170.2.10.2019.360 z 

dnia 23.05 ( wpłyneło 24.05.2019) 

uwagi do umowy,  w dniu 02.07.2019 

S7PP/PS/AG/GDDKiA-0228, zlenione 

zlecenie zgodnie z uwagami KP, W 

dniu 04.07.2019, S-

7/PP/022/07/19/AR, pismo IK do KP 

umowa uwzględnia uwagi KP.
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11 11 2019-02-22 Getfresh Sp z o.o. dostawa wody dostawca 25,02.2019
od 03.2019 do 

12.2021

pismo IK do KP, S-

7/PP/084/03/19/AR, wartość 

umowy nie przekracza 50 

000zł, umowa została 

przedłożona do KP po 

upływnie 25 dni, pismo KP do 

O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.332 z dnia 

15.04.2019, uwagi do umowy, 

pismo W do KP 

S7PP/19/PS/AG/GDDKiA-

0204 z dnia 16.05.2019 

wniesienie uwag do zlecenia, 

wyjaśnienia, pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.378 z dnia 

10.06.2019 brak zachowania 

formy pisiemnej zmiany w 

zakresie Zleceniobiorcy
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12 2019-01-11 08.01.2019
termin dostawy do 

30.01.2019

pismo IK do KP S-

7SP/065/19/AR z dn. 

15.01.2019 ( brak 

konieczności złożenia umowy, 

wartość poniżej 50000 zł, 

SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8 

WK), pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.266 z dn. 

17.01.2019, odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

13 2019-03-29 22.03.2019
termin dostawy do 

16.04.2019

pismo IK do KP S-

7/PP/019/04/19/AR z dnia 

03.04.2019, wartość umowy 

powyżej 50 000zł, brak 

obowiązku złożenia umowy, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.362 z dnia 

23.05.2019 uwagi do umowy, 

psimo W do KP 

S7PP/19/AG/GDDKiA-0215 z 

dnia 04.06.2019, pismo IK do 

KP S-7/PP/007/06/19/AR z 

dnia 06.06.2019 wykonawca 

wprowadził uwagi 

Zamawiającego. 

12 Mebway Kami Gładzicki dostawa mebli dostawca
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13 14 2019-03-29 Hantol Servis Robert Babicz dostawa posiłków regeneracyjnych dostawca 25.03.2019
od czerwca 2019 

do czerwca 2021

pismo IK do KP S-

7/PP/004/04/19/AR z dnia 

01.04.2019, wartość umowy 

powyżej 50 000zł,obowiązek 

złożenia umowy w treminie 

przez W do KP  dotrzymany, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.417 z dnia 

20.08.2019, uwagi do umowy, 

pismo W do KP 

S7SP/PS/MS/GDDKiA-0270 z 

dnia 05.09.2019 ( wpłynęło 

06.09.2019) wprowadzeni uwg 

Zamawiającego. pismo IK do 

KP z dnia 09.09.2019, brak 

uwag 

14 15 2019-06-18 Cemetowa Warta S.A. dostawa cementu dostawca 13.06.2019

termin dostawy od 

17.06.2019, 

każdorazowo po 

telefonicnzym 

uzgodnieniu 

pismo IK do KP S-

7/PP/025/06/19/AR z dnia 

19.06.2019, umowa złożona w 

terminie, powyżej 50 000,00zł, 

termin płatności zgody z SKL 

4.4 punkt II ppunkt 2.
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16 dostawa materiałów 02.07.2019
od 07.2019 do 

07.2020.

17
Aneks nr 1- sposób rozliczenia i 

dzierżawa części działki 
02.07.2019 02.07.2019

16

18 2019-08-14 Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o.

dostawa przepustów skrzynkowych 

żelbetowych
dostawca 13.08.2019

od 15.08.2019 do 

31.12.2020

pismo IK do KP S-

7/PP/036/08/19/AR z dnia 

21.08.2019, uwagi do umowy, 

pismo IK do KP z dnia 

23.08.2019, S-

7/PP/041/008/19/AR, 

sprostowanie, do pisma z dnia 

21.08.2019, 

17 19 2019-09-17 Continental Road Spółka Jawna K. Majewski, K. Majewska dostawa spoiwa do osuszania dostawca 16.09.2019

od 16.09.2019 do 

zakończenia 

kontraktu, 

szcunkowo do 

06.2021

pismo IK do KP z dnia 

19.09.2019, S-

7/PP/031/09/19/AR

2019-07-0315 Stone Sp. z o.o. Sp. k. 

W dniu 08.07.2019, S-

7/PP/031/07/19/AR, pismo IK 

do KP termin złożenia umowy 

i termin zapłąty są zgodne z 

SKL 4.4, brak zatwierdzenia 

materiału jaki ma być 

przeworzony i specyfikacji 

technicznej dotyczące 

wykonania warstwy 

mrozoochronnej podbudowy i 

umocnienia poboczy, pismo 

KP do W z dnia 12.08.2019, 

O.OL.KP-

7.4170.2.10.2019.410 uwagi 

do umowy 

dostawca
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18 20 2019-09-30 Regnars Sp. z o.o. dostawa kruszywa łamanego dostawca 26.09.2019 2019/2021

pismo IK do KP S-

7/PP/018/10/19/AR  z dn. 

07.10.2019

19 21 2019-10-01 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. dostawa paliwa dostawca 30.09.2019
30.09.2019 - 

31.12.2021

pismo IK do KP S-

7/PP/015/10/19/AR z dn. 

07.10.2019

20 22 2019-10-02 BUDER GA Sp. z o.o. dostawa spoiwa do osuszania dostawca 01.10.2019

01.10.2019 - 

szacunkowo do 

czerwca 2021

pismo IK do KP S-

7/PP/022/10/19/AR z dn. 

09.10.2019

21 23 2019-10-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ALSYBET Sp. z 

o.o.

dostawy studni betonowych i wylotów 

betonowych
dostawca 2019-10-18 2019-10-18

S-7/PP/069/10/19/AR z dnia 

25.10.2019

22 24 2019-10-21
ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o., ViaCon Construction 

Sp. z o.o.

dostawy przepustów stalowych oraz rur 

przepustowych HDPE
dostawca 2019-10-21 2019-10-21

S-7/PP/075/10/19/AR z dnia 

28.10.2019

23 25 2019-10-22 GRAVBUD Sp. z o.o.
dostawy piasku nasypowego oraz 

pospółki
dostawca 2019-10-22 2019-09-24

S-7/PP/090/10/19/AR z dnia 

29.10.2019

24 26 2019-10-23 ARTMAR Sp. z o.o. dostawy piasku nasypowego dostawca 2019-10-23 2019-10-01
S-7/PP/100/10/19/AR z dnia 

30.10.2019

25 27 2019-10-24 STAWBUD Sp. z o.o. Sp.k. dostawa betonu dostawca 2019-10-24 2019-10-24
S-7/PP/010/11/19/MŁ z dnia 

05.11.2019

28 2019-11-20 dostawy cementu dostawca 2019-11-19 2019-11-19

29 2019-11-27 dostawy cementu dostawca 2019-11-25 2019-11-25

30 2019-11-19 2019-11-14 2019

31 2019-11-21 2019-11-21
01.01.2020 - 

30.06.2020

28 32 2019-11-21 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Gralbet" Sp. z o.o. dostawa belek mostowych typu T dostawca 2019-11-18 2019-11-18

29 33 2019-11-28 Bruk-Bet Sp. z o.o. dostawy wpustów betonowych dostawca 2019-11-27 2019-11-27

dostawa stali zbrojeniowej dostawca

26 Cementownia Warta S.A.

27 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA


