Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

1

2

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

21.02.2018

2018-02-22

Opracowanie dokumentacji projektowej w
zakresie proj. Budowlanego, wykonawczego i
towarzyszących dokumentów wykonawcy
oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego

21.02.2018

2018-03-15

Porozumienie w sprawie dodatkowych usług i
dodatkowego wynagrodzenia za podjęcie
działań aby doprowadzić do wszczęcia
procedury ZRID w terminie aktualnie
obowiązującej Decyzji Środowiskowej

12.03.2018

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1

usługodawca

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.239 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
podjęcie działań zakres prac wykonanych
przez projektanta przez Podwykonawcę od dnia
w celu
zawarcia umowy na piśmie
doprowadzenia do
wszczęcia
procedury do
12.03.2018

3

2018-06-19

Aneks nr 1- dodatkowe usługi związane z
podjęciem działań aby doprowadzić do
wszczęcia procedury ZRID w terminie
obowiązującej Decyzji Środowiskowej

15.06.2018

4

2018-09-21

Aneks nr 2- optymalizacji rozwiązań
środowiskowych

14.09.2018

06.07.2018

2

5

2018-03-15

Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga

opracowanie wstępnego części
przyrodniczej raportu, opracowanie
części przyrodniczej

dalszy usługodawca

09.03.2018

09.03.2018

3

6

2018-04-18

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska

dokumentacja wodnoprawna dla obiektu
MS/PZSp-61.8, MS/PZSp-61.8b, MS/PZSp61.8b nad rzeką Raciążnicą

dalszy usługodawca

09.03.2018

09.03.2018

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.240 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

4

7

2018-04-27

8

2018-04-27

5
1
9

2018-06-08

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

ARCHI5 Warszawa Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej
budynków MOP "Dłużniewo" i MOP
"Ćwiklinek"

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

dalszy usługodawca

Najem działki pod plac składowy,
magazyn oraz utworzenie na nim
zaplecza budowy.
Malinowski sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie
Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

19.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

12.04.2018

05.06.2018

12.04.2018

usługodawca
aneks nr 1- ujednolicenie treści paragrafu
7 umowy

usługodawca

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.241 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KPpismo
KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.245
z dn.
7.4170.2.10.2019.239
z dn.
04.01.2019, zapłata przez
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
wynagrodzenia
wyłączenie za
zakres prac wykonanych
zakresPodwykonawcę
prac wykonanych
przez
od dnia
przez
Podwykonawcę
od dnia
zawarcia
umowy na piśmie
zawarcia umowy na piśmie

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

6

1

10

2018-05-07

11

2018-05-07

12

2018-10-19

13

2018-06-15

7
14

2018-07-18

15

2018-06-08

8

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

Wykonanie kompleksowej dokumentacji
geodezyjnej

Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o.

przygotowanie kompletnej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej

wykonanie dokumentacji wraz z
pełnienie nadzoru autorskiego

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

27.04.2018

dalszy usługodawca

rozszerzenie przedmiotu umowy o
dodatkowe prace
Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i
Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o.

data podpisania
umowy

27.04.2018

21.05.2018
usługodawca
08.06.2018
dalszy usługodawca

podjęcie działań, o
których mowa w §1 pismo KP do W O.OL.KPust. 1. umowy
7.4170.2.10.2019.242 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
podjęcie działań, o
Zamawiającego
których mowa w §1
wynagrodzenia wyłączenie za
ust. 1.
zakres prac wykonanych
porozumienia
przez
od dnia
pismoPodwykonawcę
KP do W O.OL.KPzawarcia
umowy na piśmie
7.4170.2.10.2019.239
z dn.
21.05.2018
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
08.06.2018
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
13.07.2018
zawarcia umowy na piśmie

aneks nr 1- zmiana numeracji ustępów

13.07.2018

transport materiałów

12.04.2018

12.04.2018

AGROTRANSPORT POLSKA MATEUSZ WOCHEŃ

usługodawca

16

2018-07-03

transport materiałów

11.06.2018

11.06.2018

17

2018-06-08

transport materiałów

12.04.2018

12.04.2018

29.06.2018

11.06.2018

9

F.H.U.ADGAM
18

2018-07-05

usługodawca
transport materiałów

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.245 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.246 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
zawarcia umowy na piśmie

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

10

19

2018-06-08

P.H.U.Eurotrnas Sp. z o.o.

transport materiałów

usługodawca

12.04.2018

12.04.2018

11

20

2018-06-08

MADURA Gierasińska Anna

transport materiałów

usługodawca

12.04.2018

12.04.2018

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1

usługodawca

12

21

2018-07-03

SOPHUS sp. z o.o.

usługa monitoringu wizyjnego zaplecza

usługodawca

12.04.2018

12.04.2018

13

22

2018-07-03

"M.M" Transport- Handel Marnderski Marcin

transport materiałów

usługodawca

11.06.2018

11.06.2018

14

23

2018-07-03

FHU Kacper Małgorzata Kacperkiewicz

transport materiałów

usługodawca

11.06.2018

11.06.2018

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.247 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KPpismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.248
z dn.
7.4170.2.10.2019.239
z dn.
04.01.2019,
odpowiedzialność
04.01.2019, zapłata
przez50
Zamawiającego
powyżej
Zamawiającego
000zł.
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres KP
prac
pismo
dowykonanych
W O.OL.KPprzez Podwykonawcę od
dnia
7.4170.2.10.2019.253
z dn.
zawarcia
umowy
na piśmie
04.01.2019,
odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.251 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.252 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

15

24

2018-07-05

Stanisław Ciborowski Transport Kruszywa

transport materiałów

usługodawca

11.06.2018

11.06.2018

16

25

2018-07-05

Krzysztof Czaplicki Usługi Transportowe

transport materiałów

usługodawca

11.06.2018

11.06.2018

29.06.2018

11.06.2018

13.07.2018

12.04.2018

22.06.2018

26.06.2018

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1
26

2018-07-05

27

2018-07-20

28

2018-07-05

17

18

usługodawca
transport materiałów

Usługi Transportowo- Spedycyjne HJS Trans Biedka Hubert

usługodawca
transport materiałów

Małgorzata Walczak ProCEDRIS

konsultacje - ochrona środowiska

usługodawca

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.254 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo KP do W O.OL.KPpismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.255
z dn.
7.4170.2.10.2019.239
z dn.
04.01.2019,
odpowiedzialność
04.01.2019, zapłata
przez50
Zamawiającego
powyżej
Zamawiającego
000zł.
wynagrodzenia
pismo KP do Wwyłączenie
O.OL.KP- za
zakres prac wykonanych
7.4170.2.10.2019.256
z dn.
przez Podwykonawcę
od dnia
04.01.2019,
zapłata przez
zawarcia
umowy na piśmie
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
zawarcia umowy na piśmie

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.257 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

19

29

2018-06-22

Michalski Ireneusz IR-TRANS

transport materiałów

usługodawca

20.06.2018

12.04.2018

1
20

30

2018-06-22

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt HANTOL SERWIS ROBERT BABICZ
Warszawa Sp. z o.o.

transport materiałów

usługodawca

05.06.2018

12.04.2018

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.249 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
pismo KPumowy
do W O.OL.KPzawarcia
na piśmie
7.4170.2.10.2019.239 z dn.
04.01.2019,
przez
pismo
KP dozapłata
W O.OL.KPZamawiającego
7.4170.2.10.2019.250
z dn.
wynagrodzenia
wyłączenie za
04.01.2019, odpowiedzialność
zakres prac wykonanych
Zamawiającego
powyżej 50
przez Podwykonawcę od dnia
000zł.
zawarcia umowy na piśmie

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

21

31

2018-07-20

Towarzystwo Transportowo Handlowe Wierzba Zbigniew

transport materiałów

usługodawca

13.07.2018

12.04.2018

1
22

32

2018-07-20

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Usługi Transportowe
Jezierski
Warszawa Sp. zJan
o.o.

transport materiałów

usługodawca
usługodawca

13.07.2018

11.06.2018

23

33

2018-07-20

Firma "Gabi" Małgorzata Jezierska

transport materiałów

usługodawca

13.07.2018

11.06.2018

24

34

2018-07-27

South Stream S.A.

zlecenie otwarte na wywóz ścieków

usługodawca

25.07.2018

25,07.2018

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.258 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
pismo KPumowy
do W O.OL.KPzawarcia
na piśmie
7.4170.2.10.2019.239 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
pismo
KP do W O.OL.KPZamawiającego
7.4170.2.10.2019.259
z dn.za
wynagrodzenia wyłączenie
04.01.2019,
odpowiedzialność
zakres prac wykonanych
Zamawiającego
powyżej
przez Podwykonawcę
od 50
dnia
000zł.
zawarcia umowy na piśmie
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.260 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.261 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

25

35

2018-08-01

36

2018-08-10

zakres umowy (skrótowo)

2

6

Marek Wyrwas "Elektroinstalatorstwo- wykończenia wnętrz"

wykonanie inwentaryzacji fotograficznej
pasa drogowego S7

37

2018-08-24

38

2018-08-27

usługodawca

wykonanie wierceń i rozpoznanie
geotechniczne

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.
Aqua Soil Mariusz Wnuk

1
26

27

pełna nazwa podmiotu

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

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

30.04.2018

01.05.2018

06.08.2018

07.08.2018

23.08.2018

23.08.2018

usługodawca
usługodawca
aneks nr 1- termin płatności

"GEOSTAR" K. Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s.c.

data podpisania
umowy

wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej

dalszy usługodawca

21.08.2018

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.262 z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.
pismo IK do KP S7/PP/026/08/19/WP z dn.
pismo KP douwaga
W O.OL.KP16.08.2019,
do terminu
7.4170.2.10.2019.239
płatności
pismo KP do zWdn.
04.01.2019, zapłata przez
O.OL.KPZamawiającego
7.4170.2.10.2018.147
z dn.
wynagrodzenia
wyłączenie
za
21.08.2018uwaga
do
zakres prac
wykonanych
terminu
płatności,
pismo KP
przez
Podwykonawcę od dnia
do
W O.OL.KPzawarcia umowy na piśmie
7.4170.2.10.2019.263
z dn.
04.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

pismo KP do W O.OL.KPpodjęcie działań, o
7.4170.2.10.2019.243 z dn.
których mowa w §1
04.01.2019, odpowiedzialność
ust. 1. umowy
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

39

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

2018-11-09

28

najem nieruchomości
"TADPOL" Tadeusz Cichocki

40

41

2018-11-16 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński

30

42

2018-12-07

43

2018-12-07

V2B POLAND Maciej Krajewski

44

2019-01-11

uwagi

9

10

11

18.12.2018
usługodawca

usługa rozpoznania sapereskiego

usługodawca

14.11.2018

fotogragiczna inwentaryzacja dróg

usługodawca

05.12.2018

fotogragiczna inwentaryzacja dróg
M. Speed Poland Maciej Stępniewski

31

data od kiedy
obowiązuje umowa

01.01.2019

usługodawca

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

29

data podpisania
umowy

05.11.2018

Aneks nr 1- zmiana pragraf 3 ust 4
Umowy- termin 30 dni od daty
doręczenia faktury

2018-12-21

1

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

04.12.2018
usługodawca

Aneks nr 1- prowadzenie poprawnej
nazwy kontraktu

09.01.2019

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.1.10.2018.222 z dn.
07.12.2018 dot. Teminów
płatności i wskazanie części
kwoty umowej dot.
poszczególnych odcinków

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.239 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
podjęcie działań 3 Zamawiającego
wynagrodzenia
dni od
pismo
KP do Wwyłączenie
O.OL.KP- za
zakres prac wykonanych
powiadomienia 7.4170.2.10.2019.236
z dn.
przez Podwykonawcę
od dnia
przez GW,
04.01.2019,
odpowiedzialność
zawarcia umowypowyżej
na piśmie
załacznik nr 2 do Zamawiającego
50
umowy
000zł.
podjęcie działań 7
dni od
pismo KP do W O.OL.KPpowiadomienia 7.4170.2.10.2019.237 z dn.
przez GW,
04.01.2019, odpowiedzialność
załacznik nr 2 do Zamawiającego powyżej 50
umowy
000zł.
podjęcie działań 7
pismo KP do W O.OL.KPdni od
powiadomienia 7.4170.2.10.2019.264 z dn.
04.01.2019, błędna nazwa
przez GW,
załacznik nr 2 do Kontraktu
18.12.2018

09.01.2019

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

32

45

2019-01-11

zakres umowy (skrótowo)

2

6

Instal- Klima

dostawa i montaż klimatyzacji

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1

33

pełna nazwa podmiotu

46

2019-01-11

GROSPOL Jędruch, Spółka Jawna

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

usługodawca

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

18.12.2018

poddasze:
18.01.2019,
pierwsze piętro
31.01.2019

09.01.2019

30.01.2019

usługodawca

dostawa krzeseł

usługodawca

pismo IK do KP S7PP/066/01/19/AR z dn.
15.01.2019 ( brak
konieczności złożenia umowy,
wartość poniżej 50000 zł,
SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8
pismoumowa
KP do W
O.OL.KP- KP
WK),
przedłożona
7.4170.2.10.2019.239
z dn.
po
23 dnia od jej zawarcia,
04.01.2019,
przez
pismo
KP dozapłata
W O.OL.KPZamawiającego
7.4170.2.10.2019.270
z dn.
wynagrodzenia
wyłączenie za
21.01.2019, odpowiedzialność
zakres prac wykonanych
Zamawiającego
powyżej 50
przez Podwykonawcę od dnia
000zł.
zawarcia umowy na piśmie
pismo IK do KP S7PP/067/01/19/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.KP7.4170.2.10.2019.267 w dn.
18.01.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000zł.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

34

47

2019-01-21

zakres umowy (skrótowo)

2

6

Konsorcjum Lastrade Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo
Budowlane "Scan-Road" ( partner)

usniecie drzew i krzwów

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1
2019-01-30

35

pełna nazwa podmiotu

48

2019-02-15

Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

"Bałdyga" Jerzy Bałdyga

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

usługodawca

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

9

10
termn wycinka
drzew do
28.02.2019,
uprzątnięcie terenu
wycinki do
30.04.2019,
usunięcie drew i
krzwów 2 miesiące

17.01.2019

usługodawca
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

wycinak drzew i krzwów do lat 20 oraz
ich uprzątnięcie

usługodawca

usługodawca

01.02.2019

06.02.2019

na czas
nieokreślony

07.02.2019

uwagi

11
pismo IK do KP S7/PP/107/01/19/AR z dn.
23.01.2019 ( dotrzymany 7
dniowy termin złożenia
umowy, termin 30- dniowy
płatności zgodny z SKL 4.4
punkt II ppunkt 2)
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.239 z dn.
pismo
IK do zapłata
KP S- przez
04.01.2019,
7/PP/139/01/19/AR
z dn.
Zamawiającego
31.01.2019
(opłata
za
wynagrodzenia
wyłączenie
za
godpodarowanie
odpadami
zakres prac wykonanych
komunalnymi
ma charakter
przez Podwykonawcę
od dnia
podatku
pismo KP
zawarcialokalnego),
umowy na piśmie
do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.318 z dnia
01.04.2019, opłata ma
charakter lokalny, nie ma
podstaw jako usługodawca

pismo IK do KP S7/SP/70/02/19/AK z dn.
21.02.2019 (brak
konieczności złożenia umowy,
wartość poniżej 50000 zł,
SKL. 4 .4 punkt II ppunkt 8),
pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.305 z dn
25.02.2019, odpowiedzialność
Zamawiającego powyżej 50
000.

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

36

49

2019-03-19

zakres umowy (skrótowo)

2

6

PKP Cargo SA

przewóz towarów koleją

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1

50

2019-03-20

37

52

2019-03-22

uwagi

9

10

11

13.03.2019

termin realizacji
usługi: od
01.05.2019 do
31.12.2021

16.05.2019

termin realizacji 10
dni od otrzymania
zlecenia

usługodawca

wykonanie projektu konstrukcji dróg
zbiorczych

Mariusz Wiśniewski

data od kiedy
obowiązuje umowa

Usługodawca

świadczenie usługi laboratoryjnem

2019-05-17

data podpisania
umowy

usługodawca

TPA Sp. z o.o.

51

38

pełna nazwa podmiotu

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

Najem działki

usługodawca

20.03.2019

pismo IK do W S7/PP/058/03/19/AK
20.03.2019 o udostępnienie
danych wg SKL 1.12 WK,
pismo KP do o.OL.KP7.4170.2.10.2019.316 z dnia
26.03.2019 o udostępnienie
pismo KP
do W
W do
O.OL.KPdanych,
odp
KP
7.4170.2.10.2019.239 z dn.
S7PP/19/PS/JB/GDDKiA04.01.2019,
zapłata przez
0180
z dnia 28.03.2019
Zamawiającego
wynagrodzenia
za
pismo IK do KPwyłączenie
Szakres prac wykonanych
7/PP/064/03/19/AR
z dn
przez Podwykonawcę
od dnia
22.03.2019,
konieczności
zawarcia
umowy na
piśmie
złożenia umowy,
wartość
powyżej 50000 zł, SKL. 4 .4
punkt II ppunkt 8, złożenie
umowy do KP w terminie 7 dni
od jej zwaracia, brak
przedłożenia umowy za
zgodność z oryginałem)

pismo IK do KP, Sod 03.2019 do
7/PP/085/03/19/AR z dnia
07.2021 na
26.03.2019, wartość umowy
podstawie
powyżej 50 000zł. Termin
protokołu zdawczoprzedłożenia umowy
odbiorczego
dotrzymany, brak pieczątki za
zgodność oryginałem

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

53

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

2019-03-29

39

najem działki
p. Stanisław Staniszewski i Urszula Agata Staniszewska

54

2019-04-29

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

9

10

28.03.2019
usługodawca

najem działki

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

1

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

usługodawca

40

55

2019-04-11

P.H.U.M&M Ewa Mikucka

zabeirpieczenie DK7 podczas wyciki
drzew

usługodawca

21.03.2019

41

56

2019-04-11

Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o.

obsługa geodezyjna

usługodawca

11.04.2019

42

57

2019-05-09

PAWLAK Ewa Pawlak

roboty odhumusowanie i utwardzenie
gruzem betonowym zaplecza budowy

usługodawca

09.05.2019

uwagi

11
pismo IK do KP Sod 03.2019 do
7/PP/018/04/19/AR, z dnia
07.2021 na
03.04.2019 umowa powyżej j
podstawie
50 000zł, termin złożenia
protokołu zdawczoumowy do KP przez W
odbiorczego
dotrzymany
pismo W do KP z dnia
29.04.2019,
pismo KP do W O.OL.KPS7PP/19/PS/AG/GDDKiA7.4170.2.10.2019.239
z dn.wg
0194,
poprawopna umowa
04.01.2019,
zapłata przez
uwag
Zamawiającego
Zamawiającego
wynagrodzenia
za
pismo IK do KPwyłączenie
Szakres prac wykonanych
rozpoczęcie 1
7/PP/081/04/19/AR
z dnia
przez Podwykonawcę
od dnia
dzień do
17.04.2019,
wartość umowy
piśmie
powiadomienia, do zawarcia
poniżej 50umowy
000zł, na
zapisy
28 dni od
umowy nie grawantują
rozpoczęcia
otrzymania płatności w
terminie, umowa złożona po
22 dniach od zawarcia
pismo IK do KP Stermin szacunkowy
7/PP/082/04/19/AR z dnia
od 06.2019 do
17.04.2019, dotrzymany
05.2021 + 1 m-c
termin złożenia umowy, uwagi
zawarty w
do terminu zapłąty, umowa
wynagrodzeniu
powyżej 50 000zł
pismo IK do KP S7/PP/054/05/19/AR z dnia
14.05.2019, termin złożenia
11.04.2019
umowy dotrzymany, nie
precyzyjne zapisy co do
płatności

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 17.05.2019.2019r.
data
otrzymania
pisma

353

S7

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

L.p.

lp. umów

data
otrzymania
pisma

1

43

1

58

2019-05-17

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

2

6

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

Geohor Sp. z o.o.

obsługa geodezyjna

usługodawca

Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

usługodawca

data podpisania
umowy

data od kiedy
obowiązuje umowa

uwagi

9

10

11

14.05.2019

termin rozpoczęcia
06.2019,
zakończenia
05.2021

pismo KP do W O.OL.KP7.4170.2.10.2019.239 z dn.
04.01.2019, zapłata przez
Zamawiającego
wynagrodzenia wyłączenie za
zakres prac wykonanych
przez Podwykonawcę od dnia
zawarcia umowy na piśmie

