Podwykonawcy robót budowlanych:
L.p.

pełna nazwa podmiotu

zakres umowy (skrótowo)

uwagi

1.

Przedsiębiorstwo InnowacyjnoProdukcyjne "INKOM" Sp. z o.o.

I etap: wykonanie 1 szt. barety testowej oraz
4 szt. baret kotwiących w technologii ścian
szczelinowych
II etap wykonanie posadowienia estakady ES119 na baretach gr. 800mm i 1000mm - na
podstawie aneksu do umowy określającego
wynagrodzenie za II etap

-

2.

PW. Elektrobrand Jacek
Jarzembski

budowa oświetlenia skrzyni estakad, kanał
technologiczny, przebudowa sieci
telekomunikacyjnych, budowa i przebudowa
sieci zasilania, zasilanie SZR oraz budowa
oświetlenia drogowego

Odstąpienie od
Umowy przez
Wykonawcę ze
skutkiem na
22.03.2022r.

3.

VIMESS Sp. z o.o.

cięcie przepustu betonowego PS-2C

-

4.

APV BUD Sp. z o.o.

przebudowa sieci wodociągowych,
przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa i
przebudowa kanalizacji deszczowej,
melioracje

Odstąpienie od
Umowy przez
Wykonawcę w dniu
14.07.2022r.

5.

Bartłomiej Zieliński EKRANTECH

Montaż ekranów akustycznych i ekranów
przeciwolśnieniowych, rozkładanie
geosyntetyków, roboty mostowe w zakresie
odwodnienia i podbudowy dla obiektów: WD121, WD-122, M-33, M-34 i WD-125,
wykonanie murków prowadzących na
obiekcie ES-119

-

6.

Trans-Kop Łata Mariusz

wynajem sprzętu budowlanego wraz z
obsługą operatorską (koparko-ładowarka i
koparka gąsienicowa)

-

7.

PRI INŻBUD Andrzej Klaga
Spółka Jawna

Wykonanie i usunięcie ścianki szczelnej na
lądzie wraz z wykonaniem projektu
technologicznego

-

8.

Tadex-Pol Park Technologiczny
Sp. z o.o.

wykonywanie robót ogólnobudowlanych
pracownikami fizycznymi

-

9.

"HORTUS" Małgorzata
Karpińska

rozłożenie geosyntetyków i geosiatek w km
6+400 - 14+300

Zlecenie nr
PP/ZL/150/255/2022

10.

Pallex - Małgorzata
Cumbrowska

skucie betonu oraz baret próbnych obiektu
ES-119

-

11.

PKP Energetyka S.A.

przebudowa sieci trakcyjnej oraz linii LPN

-

PILETEST Sp. z o.o.

Wykonanie projektu oraz próbnego
obciążenia statycznego na wciskanie barety
obiekt ES-119, próbne obciążenia statyczne

-

12.

pali FDP w km 11+660 - 11+840 (poletko
próbne), wykonanie próbnego obciążenia
statycznego pali FDP strefa przejściowa
obiektu WD 117 ( poletko próbne) oraz
wykonanie badań ciągłości pali

Pallex - Małgorzata
Cumbrowska

skucie pali FDP - przepust PS5

-

14.

Trans-Kop Łata Mariusz

wynajem sprzętu budowlanego wraz z
obsługą operatorską (koparko-ładowarka i
koparka gąsienicowa)oraz hałdowanie i
załadunek materiału nasypowego koparką
gąsienicową

Zlecenie nr
PP/ZL/120/255/2021

15.

Dźwigi-Kołobrzeg Sp. z o.o.

wynajem dźwigów z operatorami

-

16.

AJ Fundamenty Sp. z o.o.

wykonanie robót palowych w technologii
kolumn przemieszczeniowych

-

17.

SDROG JAN SŁUPCZEWSKI

wynajem sprzętu budowlanego ( koparkoładowarka i koparka) wraz z operatorem

-

18.

TONSBERG Sp. z o.o.

wykonanie sączków podłużnych,
przykanalików oraz studni drenarskich

-

19.

"HORTUS" Małgorzata
Karpińska

rozłożenie geosyntetyków i geosiatek

Umowa nr
20/S6/2022

20.

Pallex - Małgorzata
Cumbrowska

rozbiórka pomostu betonowego - obiekt WD125

Zlecenie nr
PP/ZL/228/255/2022

21.

Krzysztof Kufel Usługi
Ślusarsko-Spawalnicze

spawanie uchwytów do koszy zbrojeniowych barety, spawanie rur

-

22.

Amper-Wolt energy Grzegorz
Andrysiak

usunięcie kolizji EE nr 29, 31, 25 i 26

-

23.

KMC Krzysztof Machaj
Company

regulacja i naprawa wpustów w km 13+886
do km 14+283

-

24.

"TARCOPOL" Sp. z o.o.

likwidacja rys obiekt M-33

-

25.

VSL POLSKA Sp. z o.o.

sprężanie konstrukcji wraz z iniekcją kabli dla
ES-119 i WD-117, nasuwanie dla ES-119 oraz
montaż i konserwacja łożysk garnkowych

-

13.

26.

Zakład KonsultacyjnoBudowlany Geocomp Sp. z o.o.

Wykonanie baret dla podpór obiektu ES-119

-

27.

Zakład Budowy Maszyn
"ZREMB-CHOJNICE" S.A.

wykonanie stężeń awanbeków obiekt ES-119

-

28.

Albert Hintz

wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich

-

29.

Pallex - Małgorzata
Cumbrowska

skucie baret i murków prowadzących obiekt
ES-119

Zlecenie nr
PP/ZL/261/255/2022

30.

Przedsiębiorstwo Budowlane
Marek Gintowt

likwidacja rys obiekty WD-121 i M-34

-

31.

APV BUD Sp. z o.o.

ułożenie rur ochronnych oraz rurociągów do
podłączenia obiektów: E-32, WD-122, M-33 i
M-34 kierunek Szczecin i kierunek Gdańsk

-

32.

PKP TELKOL Sp. z o.o.

Przełączenie kabla TKD relacji GdańskStargard odcinek Koszalin Skibno na linii
kolejowej nr 202

-

33.

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych WYSOWA Sp. z
o.o., Sp.k

kompleksowe wykonanie obiektu ES-119

-

34.

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

dostawa i montaż barier drogowych i
mostowych oraz opracowanie projektu
technologiczno-wykonawczego

-

35.

"BBR Polska Sp. z o.o."

dostawa i montaż łożysk soczewkowych

-

36.

Pallex - Małgorzata
Cumbrowska

skucie głowic d-800 obiekt ES-119

-

37.

CRB Sp. z o.o.

wykonanie ścieku trójkątnego i zabudowy
wpustu

-

38.

Krak-Inż. Sp. z o.o.

wykonanie izolacji typu MMA na
powierzchniach poziomych obiektów
inżynierskich oraz naprawa podłogowych
powierzchni betonu przęseł na obiektach M33, M-34 i WD-125

-

39.

Amper-Wolt energy Grzegorz
Andrysiak

wykonanie oświetlenia drogowego

-

40.

BEDOK-STAL KAROL
CICHECKI

wbudowanie stali zbrojeniowej na obiektach:
WD-117, E-32, WD-121, WD-122, M-33, M34, WD-125, PR-9, PR-9A, PS-1, PS-1A

-

41.

USŁUGI TRANSPORTOWE
DOMINIK TABOR

wynajem ładowarki monitou wraz z
operatorem

-

42.

INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.

skropienie warstw bitumicznych i
niebitumicznych

-

