
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 

głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego 
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Znak: PO-II- 370/ZZP-3/56/17 

 
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  
dla inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 
12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego 

 

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

 Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 

30 325 000,00  zł brutto 

  

 W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty: 

 

1. Konsorcjum firm: 
 
TPF Sp. z o.o.  
ul. Annopol 22 
03-236 Warszawa  
i 
TPF Getinsa Euroestudios S.L.  
c/Ramón de Aguinaga 8  
28028 Madryt 
         

 oferowana cena brutto: 20 899 815,60 zł 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 - Kierownika Personelu Inżyniera – 
Inżyniera Rezydenta 0 inwestycji dodatkowych wykraczających poza minimalny 
poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze SIWZ w 
odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji Inzyniera 
Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne związanych 
z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co 
najmniej 40 mln złotych brutto   

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu 
Inżyniera – Zastępcy Inżyniera Rezydenta 2 inwestycje dodatkowe wykraczające 
poza minimalny poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret 
drugie SIWZ w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji 
Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach zakończonych 
inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne 
związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości 
robót co najmniej 20 mln złotych brutto   

 

2. Sweco Consulting sp. z o.o.  
 ul. Franklina Roosevelta 22 
 60-829 Poznań 
 

mailto:sekretariat@ums.gov.pl
http://www.ums.gov.pl/


 

 

 

     

 oferowana cena brutto: 11 562 000,00 zł 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 - Kierownika Personelu Inżyniera – 
Inżyniera Rezydenta 3 inwestycje dodatkowe wykraczających poza minimalny 
poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze SIWZ w 
odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji Inzyniera 
Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach zakończonych inwestycji 
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne związanych 
z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co 
najmniej 40 mln złotych brutto   

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu 
Inżyniera – Zastępcy Inżyniera Rezydenta 2 inwestycje dodatkowe wykraczające 
poza minimalny poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret 
drugie SIWZ w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji 
Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach zakończonych 
inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne 
związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości 
robót co najmniej 20 mln złotych brutto   

 


