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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: Postępowania na wykonanie robót budowlanych – Zaprojektowanie oraz
or
wykonanie robót pogłębiarskich i budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa
infrastruktury
y dostępowej do portu w Policach”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579. zze zm.) Zamawiający, przekazuje informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:
•

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
21 462 404,92 zł brutto

•

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:

1. Van den Herik Kust – en Oeverwerken B.V.
Industrieweg 24
3361 HJ Sliedrecht
Holandia
−
−
−

oferowana cena brutto: 22 998 540,00 zł
termin wykonania zamówienia: 28 miesięcy od daty zawarcia umowy
doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy
w pełnieniu funkcji przedstawiciela wykonawcy lub równoważnej (tj. jako
osoba zarządzaj
dzająca kontraktem w imieniu Wykonawcy) w ostatnich 10 latach
w ramach 4 zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową
budowli hydrotechniczne
hydrotechnicznejj o wartości robót co najmniej 5 mln złotych
(równowartość tej kwoty) brutt
brutto.

2. Boskalis International BV
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht
Holandia
−
−

oferowana cena brutto: 40 798 442,41 zł
termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
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−

doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy
w pełnieniu funkcji przedstawiciela wykonawcy lub równoważnej (tj. jako
osoba zarządzająca kontraktem w imieniu Wykonawcy) w ostatnich 10 latach
w ramach 4 zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową
budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 5 mln złotych
(równowartość tej kwoty) brutto.

