
352 data pisma S7

L.p.
L.p. ilość 

umów
data pisma pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo)

kategoria podmiotu

- podwykonawca robót 

budowlanych

- usługodawca

- dostawca

- dalszy podwykonawca robót 

budowlanych

- dalszy usługodawca

- dalszy dostawca

data zatwierdzenia 

projektu/umowy 

przez KP

data zawarcia 

umowy

data od kiedy 

obowiązuje umowa
uwagi

1 1 2 6 7 8 9 10 11

1 2018-02-22

Opracowanie dokumentacji projektowej 

w zakresie proj. Budowlanego, 

wykonawczego i towarzyszących 

dokumentów wykonawcy oraz 

świadczenie usługi nadzoru autorskiego

- 21.02.2018 21,02.2018

2 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 12.03.2018

3 2018-06-22

Aneks nr 1- dodatkowe usługi związane z 

podjęciem działań do wszczęcia 

procedury ZRID w terminie aktualnej 

Decyzji Środowiskowej

- 15.06.2018

podjęcie działań przez 

projektanta w celu 

doprowadzenia do 

wszczęcia procedury do 

06.04.2018

4 2018-09-21
Aneks nr 2- zakres 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/PZDd-39.3 nad rzeką Wkrą
dalszy usługodawca - 09.03.2018 09.03.2018

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.195 z dn. 

02.10.2018, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

7 2018-04-26

Wykonanie dokumentacji projektowej 

obiektów architektonicznych na OUD 

"Glinojeck" 

- 19.04.2018 19.04.2018

Monitoring Usługodawców - Stan na dzień 06.09.2019r.

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

Strzegowo - Pieńki 

1
Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - 

Warszawa Sp. z o.o.
Usługodawca

4 ARCHI5 Warszawa  Sp. z o.o. dalszy usługodawca

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.192 z dn. 

02.10.2018 zapłata 

podwykonawcy przez 

Zamawiającego wyłącznie 

za zakres prac 

wykonywnaych przez 

Podwykonawcę od dnia 

zawracia umowy na piśmie. 



8 2019-07-29
wykonanie dokumentacji projektowej 

projeskt budowlany i wykonawczy 
- 24.07.2019 do 31.07.2019

pismoo IK do KP S-

7/SP/001/08/19/AR z dnia 

01.08.2019, termin złożenia 

dotrzymany, termin 

płatności zgodny z SKL 4.4 

punkt II ppunkt 2

9 2018-05-07
Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

geodezyjnej
27.04.2018

podjęcie działań, o 

których mowa w §1 ust. 

1. umowy 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.193 z dn. 

02.10.2018 zapłata 

podwykonawcy przez 

Zamawiającego wyłącznie 

za zakres prac 

wykonywnaych przez 

Podwykonawcę od dnia 

zawracia umowy na piśmie. 

10 2018-05-07
porozumienie w sprawie dodatkowych 

usług i dodatkowego wynagrodzenia 
27.04.2018

podjęcie działań, o 

których mowa w §1 ust. 

1. porozumienia

11 2018-05-25

Aneks nr 1 rozszerzenie podmiotu 

umowy o dodatkowe prace związane z 

podjęciem działań

- 21.05.2018 21.05.2018

dalszy usługodawca5 Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o.

4 ARCHI5 Warszawa  Sp. z o.o. dalszy usługodawca

-



12 2018-05-07
Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

geodezyjnej
- 27.04.2018

podjęcie działań, o 

których mowa w §1 ust. 

1. umowy 

13 2018-05-07
porozumienie w sprawie dodatkowych 

usług i dodatkowego wynagrodzenia 
- 27.04.2018

podjęcie działań, o 

których mowa w §1 ust. 

1. porozumienia

14 2018-05-25

Aneks nr 1 rozszerzenie podmiotu 

umowy o dodatkowe prace związane z 

podjęciem działań

- 22.05.2018 22.05.2018

15 2018-08-24
aneks nr 2- wykonanie mapy syt- 

wysokościowej 
- 21.08.2018 21.08.2018

16 2018-06-15
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
- 08.06.2018 08.06.2018

17 2018-07-18
aneks nr 1- zmiana numeracji ustępów w 

§19
- 13.07.2018 13.07.2018

8 18 2018-08-07 "KARKON" Biuro Projektów i Obsługi inwestorskiej

wykonanie obliczeń statystyczno-

wytrzymałościowych i opracowanie 

projektu zabezpieczenia gazociągu 

dalszy usługodawca - 02.08.2018 02.08.2018

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.197 z dn. 

02.10.2018, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

19 2018-08-01
wykonanie modelowania hydraulicznego 

rzeki Wkry w rejonie Strzegowa
30.07.2018, 30.07.2018

20 2018-09-28 Aneks nr 1- termin i przedmiot umowy

20.09.2018, 

obowiązuje od 

20.09.2018

20.09.2018

10 21 2018-08-01 Marek Wyrwas "Elektroinstalatorstwo- wykończenia wnętrz" 
wykonanie inwentaryzacji fotograficznej 

pasa drogowego S7
usługodawca - 30.06.2018 01.05.2018

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.196 z dn. 

02.10.2018 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

22 2018-11-09 najem nieruchomości - 05.11.2018 01.01.2019

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.241 z dn. 

07.12.2018 dot.  Teminów 

płatności i wskazanie części 

kwoty umowej dot. 

poszczególnych odcinków

23 2018-12-21
Aneks nr 1- zmiana pragraf 3 ust 4 

Umowy- termin 30 dni od daty 
- 18.12.2018 18.12.2018

12 24 2018-11-16
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz 

Kruszyński
usługa rozpoznania sapereskiego usługodawca - 14.11.2018

podjęcie działań 3 dni 

od powiadomienia przez 

GW, załacznik nr 2 do 

umowy 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.258 z dn. 

04.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

"TADPOL" Tadeusz Cichocki11

7
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i 

Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o.

Adam Kiczko

Geostar s. c.6

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.198 z dn. 

02.10.2018, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2018.194 z dn. 

02.10.2018 zapłata 

podwykonawcy przez 

Zamawiającego wyłącznie 

za zakres prac 

wykonywnaych przez 

Podwykonawcę od dnia 

zawracia umowy na piśmie. 

-

dalszy usługodawca

usługodawca

dalszy usługodawca

dalszy usługodawca

9



25 2018-11-28 najem działki 23.11.2018

podjęcie działań po 

sporządzeniu protokołu 

Zdawczo- Odbiorczego, 

zgodnie z terminiem § 

2ustęp 1

pismo IK do KP S-

7/SP/6/12/15/AR z dnia 

04.12.2018 - lista 

sprawdzająca, pismo KP do 

W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.255 z dn. 

03.01.2019, terminy 

płatności niezgodne z SKL 

4.4. pkt II ppkt. 2

26 2019-01-11
aneks nr 1 do umowy: zmiana terminów 

płatności 
10.01.2019 10.01.2019

27 2019-04-18
aneks nr 2 do umowy: zmiana treśli i 

adresu do korespondencji Najemcy 
18.04.2019 18.04.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/119/04/19/AR z dnia 

19.04.2019, IK nie zgłąsza 

zastrzeżeń do treści aneksu 

nr 2, który został złożony w 

terminie, umowa 

przekracza 50 000zł.

14 28 2018-12-07 V2B POLAND Maciej Krajewski fotogragiczna inwentaryzacja dróg usługodawca - 05.12.2018

podjęcie działań 7 dni 

od powiadomienia przez 

GW, załacznik nr 2 do 

umowy 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.259 z dn. 

04.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

29 2018-12-07 fotogragiczna inwentaryzacja dróg - 04.12.2018

podjęcie działań 7 dni 

od powiadomienia przez 

GW, załacznik nr 2 do 

umowy 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.257 z dn. 

04.01.2019, błędna nazwa 

Kontraktu 

30 2019-01-11
Aneks nr 1- prowadzenie poprawnej 

nazwy kontraktu
- 09.01.2019 09.01.2019

31 2019-01-07
wyznaczenie pasa drogowego na terenie 

Lasów Państwowych
- 11.12.2018

termin realizacji do 

13.12.2018

pismo IK do KP S-

7/SP/30/01/19/AR z dn. 

11.01.2019 ( brak 

konieczności złożenia 

umowy, wartość poniżej 

50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II 

ppunkt 8 WK), termin 

umowy  upływa przed datą 

przedłożenie umowy KP. 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.268 z dn. 

14.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

13 Szymon Godlewski

M. Speed Poland Maciej Stępniewski

16 usługodawca

usługodawca15

-

Polservice Geo Sp. z o.o.

usługodawca



32 2019-03-20
usługa obsługi geodezyjnej robót 

drgowych, mostowych i branżowych
- 19.03.2019 19.03.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/107/03/19/AR z dnia 

25.03.2019, termin 

dotrzymany, SKL 4.4. pkt II 

ppunkt 8, termin płatności 

zgodny z SKL 4.4. punkt II 

ppunkt 2

17 33 2019-01-11 Mebway Kamil Gałdzicki dostawa mebli usługodawca - 08.01.2019
termin dostawy do 

21.02.2019

pismo IK do KP S-

7SP/64/19/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-

7.4170.1.10.2019.273 z dn. 

21.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

18 34 2019-01-11 Instal- Klima dostawa i montaż klimatyzacji usługodawca - 18.12.2018

poddasze: 18.01.2019, 

pierwsze piętro 

31.01.2019

pismo IK do KP S-

7SP/62/01/19/AR z dn. 

15.01.2019 ( brak 

konieczności złożenia 

umowy, wartość poniżej 

50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II 

ppunkt 8 WK), umowa 

przedłożona KP po 23 dnia 

od jej zawarcia, pismo KP 

do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.275 z dn. 

23.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

16 usługodawcaPolservice Geo Sp. z o.o.



19 35 2019-01-11 GROSPOL Jędruch, Spółka Jawna dostawa krzeseł usługodawca - 09.01.2019 30.01.2019

pismo IK do KP S-

7SP/63/01/19/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.KP-

7.4170.1.10.2019.272 w dn. 

21.01.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 

36 2019-01-21 usniecie drzew i krzwów - 17.01.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/107/01/19/AR z dn. 

23.01.2019 ( umowa 

przekracza 50 000zł, 

dotrzymany 7 dniowy 

termin złożenia umowy, 

termin 30- dniowy płatności 

zgodny z SKL 4.4 punkt II 

ppunkt 2)

37 2019-03-11 aneks nr 1 - 11,03.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/81/03/19/AR z dn. 

19.03.2019 (dotrzymany 7 

dniowy termin złożenia 

umowy,wartość umowy 

przekracza 50 000 zł, SKL 

4.4. pkt II ppunkt 8), pismo 

KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.338 z 

dnia 15.04.2019, aneks nr 1 

nie opieczętowany za 

zgodność z oryginałem, 

pismo W do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0204 z dnia 18.04.2019, 

przekazanie kopi zlecenia z 

nienasionymi uwgami KP, 

skreślono inny zapis, W 

dniu 02.07.2019, S-

7/SP/005/07/19/AR, pismo 

IK do KP przekazanie kopi 

aneksu, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem, 

spełnione wymagania SKL 

20
Konsorcjum Lastrade Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo 

Drogowo Budowlane "Scan-Road" (partner)

termn wycinka drzew do 

28.02.2019, 

uprzątnięcie terenu 

wycinki do 30.04.2019, 

usunięcie drew i krzwów 

2 miesiące od 

rozpoczęcia, 7 dni od 

powiadomienia przez 

GW

usługodawca



0 2019-01-30 Urząd Miasta i Gminy Glinojeck gospodarowanie odpadami komunalnymi usługodawca - 01.02.2019 na czas nieokreślony 

pismo IK do KP S-

7/SP/131/01/19/AR z dn. 

31.01.2019 (opłata za 

godpodarowanie odpadami 

komunalnymi ma charakter 

podatku lokalnego), pismo 

KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.232 z 

dnia 01.04.2019, opłąta ma 

charakter podatku 

lokalnoego nie ma podstaw 

jako usługodawca



21 38 2019-02-15 "Bałdyga" Jerzy Bałdyga
wycinak drzew i krzwów do lat 20 oraz ich 

uprzątnięcie
usługodawca - 06.02.2019 07.02.2019

pismo IK do KP S-

7/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.KP-

7.4170.1.10.2019.308 z d. 

25.02.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł, opis przedmiotu 

umowy odmienny w piśmie 

od załączonej umowy 

22 39 2019-02-15 PPHU Cichocki sprzedaż i dostawa mebli usługodawca - 28.01.2019 15.02.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/71/02/19/AK z dn. 

21.02.2019 (brak 

konieczności złożenia 

umowy, wartość poniżej 

50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II 

ppunkt 8, złożenie umowy 

do KP z przekroczeniem 7 

dni od jej zwaracia), pismo 

KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.307 z dn. 

25.02.2019, 

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł. 



23 39 2019-03-01 Zakład Usług Leśnych Bogumił Kamiński wycinka drzew i krzewów Usługodawca - 25.01.2019
termin realizacji 28.01-

02.02.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/10/03/19/AR z dn. 

05.03.2019 (brak 

konieczności złożenia 

umowy, wartość poniżej 

50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II 

ppunkt 8, złożenie umowy 

do KP z przekroczeniem 7 

dni od jej zwaracia), pismo 

KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.326 z 

dnia 01.04.2019,  

odpowiedzialność 

Zamawiającego powyżej 50 

000zł, wątpliwości co do 

terminu płatności, 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0201 z dnia 17.04.2019, 

otrzymane w dniu 

24.04.2019, zmieniona 

umowa, pismo IK do KP S-

7/SP/142/04/19/AR z dnia 

26.04.2019, uwagi do 

zmienionego umowa nie 

uwzględnia uwag KP dot. 

tereminów płatności, pismo 

KP do W 

O.OL.KP.7.4170.1.10.2019.3

40 2019-03-01
montaż urządzeń i monitoring  budynku 

biura budowy w Glinojecku
- 12.02.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/11/03/19/AR z dn. 

01.03.2019 (brak 

konieczności złożenia 

umowy, wartość poniżej 

50000 zł, SKL. 4 .4 punkt II 

ppunkt 8, złożenie umowy 

do KP z przekroczeniem 7 

dni od jej zwaracia, pismo 

KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.353 z 

dnia 10.05.2019 uwagi do 

umowy, pismo W do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0228 z dnia 29.05.2019, 

otrzymane w dniu 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Escort"- Lasoccy Spółka 

Jawna
24 Usługodawca

termin montażu 

systemu alarmowego do 

20.02.2019, termin 

monitoringu 01.03.2019-

21.2021



41 2019-03-21
montaż płyty centrali satel oraz 

klawiatury LCD
- 19.02.2019

pismo IK do KP S-

7/SP/109/03/19/AR z dnia 

25.03.2019, umowa nie 

przekracza 50 000zł, 

przekroczenie terminu 

przedłożenia umowy, SKL 

4.4 ust II pkt 8, 

25 42 2019-03-19 przewóz towarów koleją - aneks nr 3 11.03.2019 01.01.2019

pismo IK do W S-

7/SP/89/03/19/AK z dnia 

20.03.2019r, o 

udostępnienie danych wg 

SKL 1.12 WK, pismo KP do 

W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.322 z 

dnia 26.03.2019 o 

udostępnienie danych, odp. 

W do KP 

S7SP/19/HvdL/JB/GDDKiA-

0188 z dnia 28.03.2019 

podtrzymanie stanowiska, 

pismo KP do W 

O.OL.KP.7.1.10.2019.379 z 

dnia 24.05.2019 o 

43 2019-06-13 przewóz towarów koleją 12.09.2018
od 01.04.2018 do 

31.12.2020

44 2019-06-13
przewóz towarów koleją - umowa 

rozliczeniowa
22.02.2018 25.02.2018

45 2019-06-13
przewóz towarów koleją- aneks nr 1 do 

umowy rozliczeniowej
13.03.2008 14.03.2008

46 2019-06-13
przewóz towarów koleją - aneks nr 2 do 

umowy rozliczeniowej
31.03.2015 01.04.2015

47 2019-06-13
przewóz towarów koleją- aneks nr 3 do 

umowy rozliczeniowej
17.02.2016 22.02.2016

48 2019-03-20 świadczenie usług laboratoryjnych 13.03.2019

termin realizacji usługi: 

01.05.2019 do 

31.12.2021

26 Usługodawca

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Escort"- Lasoccy Spółka 

Jawna
24

PKP Cargo SA Usługodawca

TPA  Sp. z o.o. -

pismo IK do KP S-

7/SP/99/03/19/AR z dn 

22.03.2019, 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, brak 

przedłożenia umowy za zgodność 

z oryginałem), pismo KP do W 

O.OL.KP-7.4170.1.10.2019.394 z 

dnia 10.06.2019, Laboratorium 

nie jest zatwierdzone, brak 

potwierdzenia  "za zgodności z 

oryginałem", W dniu 08.07.2019, 

S-7/SP/028/07/19/AR, pismo IK 

do KP brak zastrzeżeń do umowy, 

W dniu 01.07.2019, S-

7/SP/004/07/19/AR, pismo IK do 

KP termin złożenia umowy 

dotrzymany, termin płatności 

zgodny z SKL 4.4,do akes nr 1 

zmien pismo IK do KP S-

7/SP/016/08/19/AR z dnia 

19.08.2019, brak zastrzeżeń do 

aneksu nr 1 zmieniającego okres 

wykorzystania konstrukcji dróg 

zbiorczych 

Usługodawca

termin montażu 

systemu alarmowego do 

20.02.2019, termin 

monitoringu 01.03.2019-

21.2021

pismo IK do KP S-

7/SP/024/06/19/AR z dnia 

17.06.2019, brak uwag do 

umowy, termin płatności 

zgodny SKL 4.4 punkt II 

ppunkt 2, pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.397 z 

dnia 10.06.2019, KP 

przyjmuje wyjaśnienia 

Wykonawcy 

-



49 2019-05-17
wykonanie projektu konstrukcji dróg 

zbiorczych 
16.05.2019

termin realizacji 10 dni 

roboczych po 

otrzymianiu zlecenia

50 2019-07-05 umowa ramowa 13.03.2019

termin realizacji usługi: 

01.05.2019 do 

31.12.2021

51

2019-08-13

anekd do wykonanie projektu konstrukcji 

dróg zbiorczych 
08.08.2019

termin realizacji 10 dni 

roboczych po 

otrzymianiu zlecenia

27 52 2019-03-26 Małgorzata Sulecka najem działki usługodawca - 21.03.2019

od 03.2019 do 07.2021 

na podstawie protokołu 

zdawczo- odbiorczego 

pismo IK do KP S-

7/120/03/19/AR z dnia 

26.03.2019, umowa 

powyżej 50 000zł, termin 

złożenia umowy przez W do 

KP dotrzymany, brak 

potwierdzenia za zgodność 

z oryginałem 

26 UsługodawcaTPA  Sp. z o.o. -

pismo IK do KP S-

7/SP/99/03/19/AR z dn 

22.03.2019, 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, brak 

przedłożenia umowy za zgodność 

z oryginałem), pismo KP do W 

O.OL.KP-7.4170.1.10.2019.394 z 

dnia 10.06.2019, Laboratorium 

nie jest zatwierdzone, brak 

potwierdzenia  "za zgodności z 

oryginałem", W dniu 08.07.2019, 

S-7/SP/028/07/19/AR, pismo IK 

do KP brak zastrzeżeń do umowy, 

W dniu 01.07.2019, S-

7/SP/004/07/19/AR, pismo IK do 

KP termin złożenia umowy 

dotrzymany, termin płatności 

zgodny z SKL 4.4,do akes nr 1 

zmien pismo IK do KP S-

7/SP/016/08/19/AR z dnia 

19.08.2019, brak zastrzeżeń do 

aneksu nr 1 zmieniającego okres 

wykorzystania konstrukcji dróg 

zbiorczych 



53 2019-03-28 najem działki i budynku kontenerowego - 25.03.2019

działka od 19.03.2019 

do lipiec 2012r., 

budynek od 06.05.2019 

do lipiec 2012r

pismo IK do KP, S-

7/SP/6/04/19/AR z dnia 

01.04.2019r, wartość 

umowy przekracza 50 000 

umowa przedłożóna w 

terminie i zgodnie z SKL 4.4. 

ust II pkt 8a 

54 2019-04-18 transport - 10.04.2019
termin do ustalenia z 

Zamawiającym

pismo IK do KP S-

7/SP/118/04/19/AR z dnia 

19.04.2019, wartość 

umowy przekracza 50 000zł, 

przekorczy termin złożenia 

umowy z dnia 

10.04.2019termi, pismo IK 

do KP S-7/SP/63/05/19/AR, 

umowa powyżej 50 000zł, 

termin złożenia 

dotrzymany, uwagi do 

terminu płatności, pismo W 

do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

55 2019-04-18 transport - 12.04.2019
termin do ustalenia z 

Zamawiającym

pismo IK do KP S-

7/SP/118/04/19/AR z dnia 

19.04.2019, wartość 

umowy przekracza 50 000zł, 

przekorczy termin złożenia 

umowy z dnia 

10.04.2019termi, pismo IK 

do KP S-7/SP/63/05/19/AR, 

umowa powyżej 50 000zł, 

termin złożenia 

dotrzymany, uwagi do 

terminu płatności, pismo W 

do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0247 z dnia 09.07.2019( 

56 2019-05-10 transport - 09.05.2019
termin do ustalenia z 

Zamawiającym

pismo IK do KP z dnia 

14.05.2019, S-

7/SP/63/05/19/AR umowy 

złożone w terminie, 

niejasne zapisy co do 

płatności, pism o KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.402 z 

dnia 17.06.2019 uwagi do 

umów, pismo W do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0247 z dnia 09.07.2019( 

12.07.2019) poprawione 

Hantol Serwis Robert Babicz28 usługodawca



57 2019-05-10 transport - 09.05.2019
termin do ustalenia z 

Zamawiającym

pismo IK do KP z dnia 14.05.2019, 

S-7/SP/63/05/19/AR umowy 

złożone w terminie, niejasne 

zapisy co do płatności, pism o KP 

do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.402 z dnia 

17.06.2019 uwagi do umów.pismo 

W do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-0247 z 

dnia 09.07.2019( 12.07.2019) 

poprawione zlecenie, z dnia 

11.07.2019, S-

7/SP/037/07/19/AR, pismo IK do 

KP brak zastrzeżeń do umów. 

58 2019-07-03 transport - 01.07.2019 03.06.2019-31.07.2019

pismo IK do KP z dnia 04.07.2019, 

S-7/SP/020/07/19/AR, termin 

złożenia dotrzymany, termin 

płatności zgodny z SKL 4.4 punkt II 

ppunkt 2, okres umowy od 

03.006.2019 a umowa podpisana 

01.7.2019, brak wskazania umów 

zastępowanych, pismo KP do W 

O.OL.KP-7.4170.1.10.2019.438 z 

dnia 12.08.2019, zapłata przez 

Zamawiającego wyłącznie za prace 

wykonywane przez 

Podwykonawcę od dnia zawracia 

umowy, wskazać jakie 

umowy/zlecenia zastępuje 

umowa. 

Hantol Serwis Robert Babicz28 usługodawca



59 2019-08-20 transport - 14.08.2019
15.07.2012 do 

31.07.2019

zmiana umowy; pismo IK do KP  S-

7/SP/029/08/19/AR z dnia 

20.08.2019, termin dostarczenia 

umowy dotrzymany, termin 

płatności zgodny z SKL 4.4 punkt II 

ppunkt 2, umowa zawarta 

14.08.2019 a okres 

60 2019-07-02 transport - 01.07.2019
od 03.06.2019 do 

31.07.2021

W dniu 04.07.2019, S-

7/SP/020/07/19/AR, pismo 

IK do KP termin złożenia 

umowy dotrzymany, termin 

płatności zgodny z SKL 4.4, 

brak wskazania których 

umów dotyczy zapis o 

zastępowaniu ich tą 

umową. 

29 61 2019-03-29 GeoHor Sp. z o.o. obmiar geodezyjny hałdy usługodawca - 14.03.2019

od 01.03.2019 do 

31.05.2019 w 15 dniu 

oraz ka koniec ckażdego 

m-ca

pismo IK do KP S-

7/SP/17/04/19/AR z dnia 

03.04.2019r, wartość 

umowy nie przekracza 50 

000zł, zgodnie z SKL 4.4 ust 

II pkt 8 W nie miał 

obowiązku przedłożenia jej 

Zamawiającemu, pismo W 

do KP 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0220 z dnia 16.05.2019, 

otrzymane w dniu 

17.05.2019, wniesienie 

uwag Zamawiającego do 

zlecenia , pismo KP do 

10.05.2019, O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.352, 

uwagi do umowy, pismo IK 

do KP S-7/SP/74/05/19/AR 

z dnia 21.05.2019, umowa 

nie przekracza 50 000zł, nie 

ma obowiązku złożenia, 

kopia za zgodność z 

oryginałem. 

30 62 2019-05-09 Kanoil Stacja Paliw Płynnych sp. z o.o.

sprzedaż paliwa PB95 oraz oleju 

napędowego 

usługodawca - 06.05.2019
od 06.05.2019 do 

31.05.2021

pismo IK do KP z dnia 

09.05.2019, S-

7/SP/41/05/19/AR, uwagi 

do umowy, pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.452, 

odpowiedzialność 

zamawiającego powyżej 50 

000zł, brak wcześniej 

zawartych umów. 

Hantol Serwis Robert Babicz28 usługodawca



31 63

2019-05-30 TM VIA Sp. z o.o.
wprowadzeniu i utrzymaniu 

tymczasowejj roganizacji ruchu
usługodawca - 30.05.2019

termin rozpoczęcia: do 

14 dni od 

powiadomienia przez 

GW, termin 

zakońćzenia: zgodnie z 

harmonogramem 

budowy 

pismo IK do KP S-

7/SP/006/06/19/AR z dnia 

04.06.2019, umowa 

przekracza 50 000,00zł, 7 

dniowy termin złożenia 

umowy dotrzymany, termin 

płatności zgodny SKL 4.4 

punkt II ppunkt 2, pismo KP 

do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.410 z 

dnia 25.06.2019, uwagi do 

umowy, błędny załącznik, 

pismo W do KP z dnia 

17.07.2019 ( 18.07.2019) 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0259 wprowadzenie uwag 

KP i przesłanie załącznika, 

32 64

2019-06-14 MixBet Piotr Kuciński
usługa mieszania kryszuwa 

stabilizowanego cementem
usługodawca - 14.06.2019

szacunkowo od 07.2019 

do 07.2012, mobilizacja 

7 dni po zatwierdzeniu 

węzła

pismo IK do KP S-

7/SP/023/06/19AR z dnia 

17.06.2019, wartość 

umowy powyżej 50 

000,00zł, 7 dniowy termin 

złożenia umowy 

dostrzymany, termin 

płatność  zgodny z SKL 4.4 

punkt II ppunkt 2



33 65

2019-07-02 - 01.07.2019
od 03.06.2019 do 

31.07.2019

W dniu 04.07.2019, S-

7/SP/019/07/19/AR, pismo 

IK do KP, termin złożenia 

umowy dotrzymany , 

termin płatności zogdny z 

SKL 4.4, brak wsakazania 

których umów dot. zapis o 

zastępowaniu 

wcześniejszych umów, 

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.439 z 

dnia 12.08.2019, zapłata 

przez Zamawiającego 

wyłącznie za zakres prac 

wykonywanych przez 

Podwykonawcę do dnia 

zawarcia umowy na piśmie, 

wskazać umowy 

zastępowane przez umowę 

ramową, pismo W do KP z 

dnia 05.09.2019 ( 

06.09.2019) 

S7SP/HvdL/AG/GDDKIA-

0290 zmiana rozliczenia: 

iloczyn ilość kursów 

długości trasy, jednostka 

rozliczeniowa

66

2019-09-06 - 06.09.2019
od 15.08.2019 do 

31.07.2021

67 2019-07-11

usługi transportowe - 10.07.2019
od 03.062019 do 

31.07.2021

W dniu 11.07.2019, S-

7/SP/038/07/19/AR, pismo 

IK do KP, termin złożenia 

umowy dotrzymnay, termin 

płaności zgodny z SKL 4.4, 

brak info o wsześniejszych 

umowach, pismo KP do W 

O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.440 z 

dnia 12.08.2019, zapłata 

przez Zamawiającego 

wyłacznie za zakres prac 

wykonywanych przez 

podwykonawcę od dnia 

zawarcia umowy 

podwykonawczej na piśmie, 

wskazać umowy 

zastępowane przez umowę 

ramową. 

M.M. Transport Handel usługi transportowe usługodawca

usługodawca

34 FHU Grzegorz Kopka 



68 2019-08-20

usługi transportowe - 14.08.2019
15.07.2019 do 

31.07.2021

pismo IK do KP S-

7/SP/027/08/19/AR z dnia 

20.08.2019, termin 

przedłożenia umowy 

dotrzymany, termin 

płatności zogdny z SKL 4.4. 

punkt II ppunkt 2, umowa 

zawarta w dniu 14.08.2019, 

termin obowiązywania od 

15.07.2019

35 69 2019-07-12 Biuro Usług i Doradztwa BHP PROFESJONAL 

usługa w zakresie bepziezceństwa i 

higieny pracy 
usługodawca - 09.07.2019

od 01.07.2019 na 24 

miesiące

pismo IK do KP S-

7/SP/043/07/19/AR z dnia 

16.07.2019, termi złożenia 

umowy i termin płatności 

zgodny z SKL 4.4

36 70 2019-07-16 Eco Traffic Sp. z o.o. projekt organiacji ruchu

dalszy usługodawca - 15.07.2019
od 15.07.2019 do 

31.08.2021

W dniu 17.07.2019, S-

7/SP/054/07/19/AR, pismo 

IK do KP termin złożenia 

umowy i termin płątności 

zgodne z SKL 4.4, 

S7SP/19/HvdL/AG/GDDKiA-

0273 z dnia 13.08.2019 ( 

wpłynęło w dniu 

14.08.2019, kopia za 

zgodność z oryginałem, 

okrekta zapisów, termin 

dostarczenia umowy został 

dotrzymany, brak 

potwierdzenia za godność z 

oryginałem, brak czytelnego 

podpisu i pieczątki. 

71 2019-07-26 usługa transportowa usługodawca

- 01.07.2019

03.0+.2019 do 

31.07.2019

pismo KP do W O.OL.KP-

7.4170.1.10.2019.435 z 

dnia 09.08.2019, zapłata 

Zamawiającego dotyczy 

wyłącznie za prace 

wykonane przez 

Podwykonawcę od dnia 

zawarcia umowy na 

piśmie. 

usługodawca

37 Ireneusz Michalski IRTRANS

34 FHU Grzegorz Kopka 



72 2019-08-20 usługa transportowa usługodawca

- 14.08.2019

od 01.078.2019 do 

31.08.2021

pismo IK do KP S-

7/SP/028/08/19/AR z dnia 

20.08.2019, termin 

dostarczenia umowy 

dotrzymnay, termin 

płatności jest zgodny z 

SKL 4.4 punkt II ppunkt 2, 

umow a zawarta w dniu 

14.08.2019 a wskazuje 

termin obowiązywania od 

01.07.2019

38

73 2019-08-14 KO-ECO Andrzej Kozaczyk

nadzór środowiskowy usługodawca - 13.08.2019
od 13.08.2019 na 25 

miesięcy 

pismo IK do KP S-

7/SP/026/08/19/AR z dnia 

21.08.2019, termin 

złożenia umowy 

dotrzymany, termin 

płatności zgodny z SKL 

44 punkt II ppunkt 2

37 Ireneusz Michalski IRTRANS


