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Dot. postępowania pn.:  

skrócona nazwa postępowania:  

„IK – Rozbudowa ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej” 

 

postępowanie numer PIM/08/21/ZP46/2020-281 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

1 722 172,49 zł brutto 

 

 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena  

(zł brutto) 

Jakość – zgodnie z SIWZ 

(deklaracja z Formularza oferty) 

1 

 

SAFEGE S.A.S 

15-27 rue du Port, Parc de l’Ile 92022 
Nanterre CEDEX, Francja 

Adres SAFEGE Oddział w Polsce:  

Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Office 
Complex, budynek Gamma, 10 piętro, 

02-305 Warszawa 

 

NIP FR 82542021829 (NIP SAFEGE 
Oddział w Polsce: 1070000916) nr 

REGON nie posiada (REGON SAFEGE 
Oddział w Polsce: 015739713) 

mikroprzedsiębiorstwo / małe / średnie 
przedsiębiorstwo - NIE 

 

e-mail przetargi@suezpolska.pl  

 

1 408 350,00 

1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu: 

• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi 
prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, 
rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o 
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- 
asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co 
najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących 
budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska 
tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z 
trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 
20.000.00 PLN brutto każda – 4 inwestycje; 

• dodatkowe doświadczenie Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze 
nad robotami budowlanymi i / lub pracami 
projektowymi, w których wykorzystano metodykę 
BIM (projektowanie parametryczne) – 0 
inwestycji; 

2)  Organizacja zastępstw członków zespołu 
inspektorów nadzoru na wypadek choroby, 
urlopów itp.: NIE 

3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: w ciągu 
1 dnia. 

2 

ECM Group Polska S.A. 

ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa 

 

NIP 525-22-48-357 nr REGON 
015252550 

mikroprzedsiębiorstwo / małe / średnie 
przedsiębiorstwo - TAK 

2.456.310,00 

1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu: 

• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi 
prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, 
rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o 
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- 
asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co 
najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących 
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e-mail: anna.barazik@ecmg.pl  

przetargi@ecmg.pl  

budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska 
tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z 
trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 
20.000.00 PLN brutto każda – 3 inwestycje; 

• dodatkowe doświadczenie Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze 
nad robotami budowlanymi i / lub pracami 
projektowymi, w których wykorzystano metodykę 
BIM (projektowanie parametryczne) – 0 
inwestycji; 

2)  Organizacja zastępstw członków zespołu 
inspektorów nadzoru na wypadek choroby, 
urlopów itp.: NIE 

3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: w ciągu 
1 dnia. 
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Sweco Consulting sp. z o.o.  

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 
Poznań  

 

NIP 522-000-41-90 nr REGON 
006744144 

mikroprzedsiębiorstwo / małe / średnie 
przedsiębiorstwo - NIE 

 

e-mail: info.pl@sweco.pl   

940 950,00 

1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu: 

• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi 
prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, 
rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o 
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- 
asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co 
najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących 
budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska 
tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z 
trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 
20.000.00 PLN brutto każda – 4 inwestycje; 

• dodatkowe doświadczenie Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze 
nad robotami budowlanymi i / lub pracami 
projektowymi, w których wykorzystano metodykę 
BIM (projektowanie parametryczne) – 1 
inwestycji; 

2)  Organizacja zastępstw członków zespołu 
inspektorów nadzoru na wypadek choroby, 
urlopów itp.: TAK 

3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: w ciągu 
1 dnia. 

 

 
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl  
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