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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

postępowanie numer PIM/11/21/ZP57/2014-11 pn.: 
 

„PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 
NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ: 
KÓRNICKA – OS. LECHA (ODCINEK I” 

 

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 1 362 000,00 zł brutto 

 
 

Nr 
oferty 

 

Wykonawca 
Cena  

(zł brutto) 
Jakość 

(zgodnie z treścią oferty) 

Doświadczenie 
inspektora nadzoru 
specjalności torowej 

1 

SWECO Polska sp. z o.o. 

ul. Franklina Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

e-mail: info.pl@sweco.pl 

NIP 522-000-41-90  

REGON 006744144 

1 192 485,00 

Opisu działań Wykonawcy w 
celu zapewnienia najwyższej 
jakości realizacji przedmiotu 
zamówienia: 

• organizacja zastępstw – TAK 

• dysponowanie zespołem 
projektantów weryfikatorów 
dokumentacji projektowej  
– TAK 

• dostępność zespołu 
weryfikatorów  
– w ciągu 3 dni  

• czas reakcji na pytania 
Zamawiającego  
– w ciągu 1 dnia 

• wizja w terenie przed 
złożeniem oferty  
– TAK (wnioski, zdjęcia) 

 

Doświadczenie I *: 

nie wskazano 

 

Doświadczenie II **: 

wskazano 4 realizacje 
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Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 

EKOCENTRUM – 
Wrocławski Ośrodek Usług 
Ekologicznych Sp. z o.o.  
ul. Budziszyńska 35/1 

54-434 Wrocław 

e-mail: 
przetargi@ekocentrum.pl 

NIP 899 010 78 69  

REGON 930631628 

oraz 

B-ACT Sp. z o.o.  

ul. Paderewskiego 24 
85-075 Bydgoszcz 

e-mail: marketing@b-
act.com.pl 

NIP 554 241 58 84  

REGON 092927225 

906 510,00 

Opisu działań Wykonawcy w 
celu zapewnienia najwyższej 
jakości realizacji przedmiotu 
zamówienia: 

• organizacja zastępstw – TAK 

• dysponowanie zespołem 
projektantów weryfikatorów 
dokumentacji projektowej  
– TAK 

• dostępność zespołu 
weryfikatorów  
– w ciągu 3 dni  

• czas reakcji na pytania 
Zamawiającego  
– w ciągu 1 dnia 

• wizja w terenie przed 
złożeniem oferty  
– TAK (wnioski, zdjęcia) 

 

Doświadczenie I *: 

nie wskazano 

 

Doświadczenie II **: 

wskazano 4 realizacje 

 

* Doświadczenie I: doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności torowej przy realizacji 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co 
najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których zakresie była 
budowa, rozbudowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją; 

** Doświadczenie II: doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności torowej przy realizacji 
zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co 
najmniej 500m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto każda, w których zakresie była 
budowa, rozbudowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją oraz 2 zakończonych inwestycji (innych niż 
wskazane w Doświadczanie I.) obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co 
najmniej 1000m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 złotych brutto każda, w których zakresie była 
budowa, rozbudowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16, e-mail:  
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl 


