
1 2 3 14 17

1.A MP Mosty sp. Z o.o. z 

siedzibą w Krakowie

ul. Dekerta 18,      30-

703 Kraków

usługodawca

1.B ARCADIS sp. Z o.o. z 

siedzibą w Warszawie

ul. Wołoska 22a,                  

02-675 Warszawa

usługodawca

2. Warszawskie 

Przedsiębiorstwo 

Geodezyjne S.A.

ul. Nowy Świat 2,               

00-497 Warszawa

Usługi w zakresie wykonania mapy 

do celów projektowych oraz 

dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej związanej z 

przejęciem na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości

dalszy usługodawca

3. Daniel Maranda 

Pracownia Analiz 

Środowiskowych 

ASANGA

ul. Osada Ojców 38, 

04-211 Warszawa

Usługi w zakresie wykonania prac 

projektowych dla branży zieleń: 

aktualizacja inwentaryzacji 

przyrodniczej: przygotowanie 

materiałów do wniosku o wydanie 

lub zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, przygotowanie 

raportu o odziaływaniu na  

środowisko

dalszy usługodawca

4. PS PROJEKT Piotr 

Sobiejewski

ul. B.Prusa 60a lok.4 Wykonanie Prac projektowych dla 

branży elektroenergetycznej

dalszy usługodawca

5. TELECOM-PLAN 

Wojciech Grzesiak

ul.Długa 27 m 14  02-

238 Warszawa

Wykonanie Prac projektowych dla 

branży teletechnicznej

dalszy usługodawca

6. Biuro Konsultacyjno  

Projektowe Inżynierii 

Drogowej "TRAFIK" s.c.

ul. Karłowicza 20           

80-275 Gdańsk

Usługi w zakresie Prognozy Ruchu dalszy usługodawca

7. GWK Sp. z  o.o. ul. Gąbińska 9/75  01-

703 Warszawa

Usługi w zakresie wykonania prac 

projektowych dla branży sanitarnej 

oraz melioracyjnej

dalszy usługodawca

8. Instytut Konsultacyjno-

Badawczy GEOCONTROL                  

Sp. z o.o. 

ul.Balicka 56,                 

30-149 Kraków

Usługi w zakresie wykonania prac 

projektowych zw z wykonaniem 

badań geotechnicznych i 

geologicznych

dalszy usługodawca

Usługi w zakresie projektowania 

(konsorcjum wykona wszystkie 

niezbędne opracowania projektowe 

wraz z koniecznymi opiniami i 

warunkami technicznymi) i nadzoru 

autorskiego

Kategoria podmiotu

ZESTAWIENIE UMÓW O PODWYKONAWSTWO

AdresPełna nazwa podmiotu L.p. Zakres Umowy 



8A Instytut Konsultacyjno-

Badawczy GEOCONTROL                  

Sp. z o.o. 

ul.Balicka 56,                 

30-149 Kraków

Wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe oraz prace terenowe 

wraz z koniecznymi opiniami i

warunkami technicznymi zgodne z 

przekazanymi przez Zamawiającego 

materiałami. Pełnienie nadzoru 

autorskiego w zakresie przedmiotu  

Umowy nad lnwestycją realizowaną

w oparciu o Dokumentację 

Projektową. Umowa Zawarta w 

wyniku zamówienia 007 z dnia 

22.02.2018 

dalszy usługodawca

9. TRAFFCOM Sp. z o. o.              ul. Fabryczna 24,             

40-614 Katowice

Usługi w zakresie wykonania prac 

projektowych zw. SZR

dalszy usługodawca

10. LEPOROJ Rafał 

Zajączkowski                          

ul. Kościelna Droga 

8J/1                                                                                                                                                                                                                                                                                     

05-092 Łomianki 

Dolne 

Usługi w zakresie wykonania prac 

projektowych zw. Sygnalizacja świetlna
dalszy usługodawca

11. Mentor Consulting Sp. z 

o.o.

ul. Szosa Chełmińska 

177-181, 87-100 

Toruń

Inwentaryzacja obiektów budowalnych 

oraz monitoring drgań 
usługodawca

12. AnimAlley Fauna Passage 

Sp. z o.o.

ul. Krucza 16/22, 00-

526 Warszawa

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego i 

środowiskowego
usługodawca

13. Grzegorz Kwaśnik" 

Geometric Usłgi 

geodezyjno-

Kartograficzne"

ul. Bernardyńska 9 

lok.101, 02-904 

Warszawa

Kompleksowa obsługa geodezyjna usługodawca

14. Bogusław Antczak "Delta 

Group""

ul. Włodarzewska 60, 

66-614 Warszawa

Kompleksowa prace rozbiórkowe podwykonawca robót budowalnych

15. Arbor Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Wyryki-Połód 

122D, 22-205 Wyrki

Kompleksowa wycinka drzew i 

krzewów

podwykonawca robót budowalnych

16. Marcin Baczewski 

"Drewit"

ul. Kasztelańska 

6/25, 18-400 Łomża

Kompleksowa rozbiórka obiektów 

kubaturowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

podwykonawca robót budowalnych

kompleksowe wykonanie 

umocnionych placów pod zaplecza 

socjalno- magazynowe  budowy 

podwykonawca robót budowlanych

kompleksowe wykonanie terenu pod 

zwałkę wraz z wykonaniem drogi 

technologicznej

podwykonawca robót buudowlanych

17. Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

MALINOWSKI Ireneusz 

Malinowski

ul. Widoczna 2,             

05-462 Wiązowna, 

Majdan

Kompleksowe usunięcie warstwy 

ziemi urodzajnej (humusu)

podwykonawca robót budowalnych

18. GAZ MEDIA Sp. zo.o. ul. Piłsudzkiego 4, 05-

200 Wołomin Kompleksowe przebudowa gazowa 

średniego ciśnienia DN400 w ul. 

Trakt Brzeski (Kolizja G2) dla 

zadaniainwestycyjnego Projekt i 

Budowa drogi ekspresowej S17 na 

odcinku Węzeł "Zakręt" (z węzłem) - 

węzeł "Lubelska"( bez węzła)

podwykonawca robót budowalnych



19. REMBOWSKI 

INSTALATORSTWO 

Krzysztof ENGAZ

ul.  KEN 19/115,02-

797 Warszawa Kompleksowe wykonanie 

przebudowy sieci i przyłączy 

gazowych zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz wytycznymi gestora 

sieci

podwykonawca robót budowalnych

20. Paweł Błądek PEBE 

Paweł Błądek

ul.  Kazimierza 

Wilekiego 13/22,20-

611 Lublin Kompleksowe przebudowa sieci 

wodociągowej  i sieci kanalizacyjnej 

wraz z kompleksową budową rur 

osłonowych dla kanalizacji sanitarnej

podwykonawca robót budowalnych

21. Kopalnia Józefka Sp. 

zo.o.

ul.Górno1 26-008 

Górno dostawa kruszywa o uziarnieniu 

0/31,5 mm z przeznaczeniem na  

wykonanie podbudowy mieszanek 

kruszywa niezwiązanych  w ilości 

szacunkowej

dostawca

22. Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynierskich Wysowa 

Sp. zo.o. Sp.k.

ul.Przyszłość 87, 05-

126 Stanisławów 

Pierwszy 

Prace ciesielskie,betoniarskie i 

stowarzyszone

podwykonawca robót budowalnych

23 Jaro Sp. zo.o. Sp.k. ul.Wzgórze 

Bernadowo 

260,Gdynia

Prac zbrojarskich obiektów 

inżynierskich i prac stowarzyszonych

podwykonawca robót budowalnych

24. Daniel Matysek Matys 

Bud

Podzagnańszcze 63, 

24-140 Łączna

Prac ciesielskich, zbrojarskich oraz 

stowarzyszonych

podwykonawca robót budowalnych

25 Tomasz Dziurny Firma 

Transportowo- 

Budowlana "Tomex"

ul.Spichrzowa 28, 03-

289 Warszawa

Prac prac ciesielskich, zbrojarskich i 

betoniarskich oraz stowarzyszonych

podwykonawca robót budowalnych

26 Z.R.B ELPA Sp. zo.o. ul.Pawia 3,05-402 

Otwock

kompleksowa budowa 

tymczasowych przyłączy 

elektroenergetycznych dla zapleczy 

budowy i żurawia

podwykonawca robót budowalnych

27 Marcin Baczewski 

"Drewit"

ul. Kasztelańska 

6/25, 18-400 Łomża

kompleksowawykonanie robót 

ziemnych S17, drogi DK 2, dróg 

poprzecznych, dojazdowych, 

odwodnienia(rowów), zbiorników, 

obiektów inżynierskich wraz z 

robotami przygotowawczymi, 

stowarzyszonymi, zgodnie z 

podwykonawca robót budowalnych

28 Damian Dziurny 

prowadzący działalność 

gsopodarczą pod firmą 

Usługi Ogólnobudowlane 

Damian Dziurny

 ul. Nad Rzeczką  18 

B/2, 03-257 

Warszawa 

wykonanie prac ciesielskich i 

betoniarskich

podwykonawca robót budowalnych



29 BARG Centrum Sp. zo.o.  ul.  Kazimierza 

Kamińskiego 28,05-

850 Ożarów 

Mazowiecki
kompleksowa obsługa laboratoryjna 

badań mieszanki betonowej i 

stwardniałego betonu, obsługę 

geotechniczną  wraz z laboratorium 

w zakresie geotechniki oraz obsługę 

laboratoryjną z zakresu badań 

podbudów i nawierzchni drogowych 

dla potrzeb realizacji inwestycji 

usługodawca

30 Antex II Sp. zo.o.  ul.  Dolna 1/2, 22-

680 Lubycza 

Królewska

kompleksowe wykonanie mieszanek 

z podbudów związanych spoiwem 

hydraulicznym oraz ulepszonego 

podłoża, podbudów,  i nawierzchni z 

mieszanek niezwiązanych z kruszywa

podwykonawca robót budowlanych

31 Łukasz Misiejuk 

prowadzący działalność 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo- Handlowe 

"ELEKTRO LECH " łukasz  

Drzegorz Misiejuk

 ul.  1 Maja 28, 21-

200 Parczew
kompleksowe przebudowa sieci 

elektroenergetycznych niskiego i 

średniegonapięcia, budowę zasilania 

i wykonania przyłącza kablowego SN 

dlaplanowanego  CH Góraszka, 

budowę oświetlenia, budowę i 

przebudowę sygnalizacji świetlnej, 

sieci telekomunikacyjnych Orange 

Hawe / Telekom i budowę kanału  

technologicznego

podwykonawca robót budowlanych

32 Kamil Jaroń i Daniel 

Jaroń Jardźwig s.c.

 ul.  Graniczna 83 

L,05-410 Józefów

kompleksowe wykonanie 

przyobiektowych robót ziemnych 

oraz kompleksowy montaż 

elementów systemu ścian 

oporowych w technologii konstrukcji 

z gruntu zbrojnego (z 

wielkogabarytowych paneli 

żelbetowych)

podwykonawca robót budowlanych


