ITALY & POLAND: BUILDING TOGETHER 2016
16 czerwca 2016
Warszawa, Polonia Palace Hotel
PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

3TI PROGETTI SPA

Strona Firmy

www.3tiprogetti.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

3TI PROGETTI to niezależna, należąca do pracowników firma inżynierska,
sklasyfikowana w rankingu ENR TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN,
oferująca usługi doradcze w zakresie planowania, projektowania, zarządzania
projektem i budowy infrastruktury transportowej, szpitali i budynków, energii i wody.
3TI PROGETTI działa globalnie w ponad 30 krajach Europy Środkowej, Afryki, Azji
oraz posiada duże doświadczenie na Bliskim Wschodzie (Katar, Oman, Arabia
Saudyjska, Emiraty Arabskie), tworząc kolejne oddziały i otwierając nowe biura na
całym świecie.
Wśród naszych pracowników mamy młode talenty oraz doświadczonych specjalistów
pochodzących z 18 różnych krajów i mówiących 14 różnymi językami, z
udokumentowanymi umiejętnościami i wiedzą we wszystkich dziedzinach nauk
inżynieryjnych, jak również w dziedzinie nowych technologii (30 specjalistów BIM).
Wierzymy, że prawdziwa integracja to klucz do sukcesu w prowadzeniu biznesu w
danym kraju: poszanowanie historii, tradycji i lokalnej kultury, a jednocześnie
dzielenie się naszymi międzynarodowymi doświadczeniami, tworzy mieszankę
nowoczesnego projektowania.
Do tej pory spółka zrealizowała ponad 2000 projektów, a obecnie uczestniczy w
największych włoskich przedsięwzięciach takich jak budowa podziemnego odcinka
linii kolejowej w Turynie, autostrada Pedemontana-Lombarda, autostrada A3 SalernoReggio Calabria, plan generalny rozbudowy międzynarodowego lotniska Fiumicino
pod Rzymem oraz nowego szpitala w mieście La Spezia.
Obecnie 3TI jest również zaangażowana w realizację wiodących międzynarodowych
projektów związanych z infrastrukturą, takich jak: projekt 3 linii metra w Rijadzie,
metro Makkah/Mekka (Arabia Saudyjska), linia metra Doha (Katar), nadzór nad
remontem linii kolejowej Simeria Brasov (Rumunia), szybka kolej Oued TlelatTlemcen (Algieria), międzynarodowe lotnisko Muscat (Oman), budynek terminalu na
międzynarodowym lotnisku Ibom - Uyo (Nigeria), międzynarodowe lotniska Craiova,
Tulcea i Bacau (Rumunia), wojskowa baza lotnicza w Adam (Oman), baza lotnicza
King Faisal (KSA ), przebudowa/remont węzła drogowego i mostów MoyambaMoyamba (Sierra Leone), dróg DJ 105A i DJ 104D, Brasov (Rumunia).
Inne projekty w trakcie realizacji w różnych sektorach: 17 szpitali (Oman), KAP2C2
centrale bezpieczeństwa (KSA), obiekt przemysłowy Nizwa (Nizwa Industrial Estate)
oraz rewitalizacja nieruchomości przemysłowej Rusayl - Rusayl Industrial Estate
(Oman).
Włochy: Rzym (główna siedziba), Mediolan.
Inne biura: Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Chiny, Indie, Wietnam, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia.
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ITALY & POLAND: BUILDING TOGETHER 2016
16 czerwca 2016
Warszawa, Polonia Palace Hotel
PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

A1 ENGINEERING SRL

Strona Firmy

www.a1e.it

Profil zainteresowań

H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Grupa jest koncernem inżynieryjnym założonym w 2001 roku z inicjatywy dwóch
członków założycieli, Arch. Sandra Deiana i Arch. Giovanniego Antonio Spano.
Główna siedziba koncernu znajduje się w mieście Olbia (OT), Sardynia, Włochy.
Obecnie do grupy należą trzy włoskie firmy prowadzące działalność w zakresie
projektowania budynków i infrastruktury, zwłaszcza w dziedzinie budowy
luksusowych budynków mieszkalnych, hoteli i innych obiektów turystycznych.
Personel obejmuje doświadczonych, posiadających wielokierunkową wiedzę
inżynierów, architektów, inspektorów i konsultantów, których energia, poświęcenie i
kreatywna wyobraźnia umożliwia stworzenie unikalnej struktury koncernu, co pozwala
jak najlepiej zrozumieć i sprostać wymaganiom klientów.
W prowadzeniu swojej działalności A1 ENGINEERING nieustannie stosuje zasadę
poszerzania współpracy ze stronami zaangażowanymi w projektowanie i prace
budowlane już od najwcześniejszych etapów każdego projektu.
Takie podejście, w połączeniu z wysokim poziomem zawodowym personelu,
pozwoliło na opracowanie i wdrożenie oryginalnych i skutecznych rozwiązań celem
sprawnego postępu prac podczas realizacji kontraktów.
W efekcie, koncern został wyróżniony zdobyciem znaczących projektów budowlanych
zarówno we Włoszech jak i za granicą.
W celu przedstawienia szerszego obrazu działalności A1 ENGINEERING należałoby
wspomnieć, że choć pierwotnie podstawowym obszarem zainteresowania było
projektowanie architektoniczne, koncern rozwinął specjalistyczne umiejętności także w
dziedzinie inżynierii ogólnej, inżynierii geotechnicznej, ochrony przeciwpożarowej i
innych usług wspierających projektowanie architektoniczne dla poszczególnych
elementów.
Dodatkowo niedawno koncern rozwinął możliwości oferowane w zakresie
zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji obszarów miejskich i innych nowych
obszarów badań związanych z pojawiającymi się wyzwaniami.
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16 czerwca 2016
Warszawa, Polonia Palace Hotel
PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

AEC COSTRUZIONI S.R.L.

Strona Firmy

www.aeccostruzioni.com,

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

AEC COSTRUZIONI to Generalny Wykonawca z ponad 50-letnim doświadczeniem,
zarówno w sektorze publicznym jak prywatnym, który jest w stanie zarządzać i
realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Obroty firmy wyniosły €
80.000.000,00, a obecny zespół składa się z około 180 pracowników własnych i z
300 pracowników najemnych.
Nasza działalność obejmuje szeroki zakres, począwszy od budowy budynków
mieszkalnych, przemysłowych i handlowych, poprzez budowę szpitali, hoteli i
obiektów sportowych, od robót ziemnych do robót infrastrukturalnych i robót
drogowych, od systemów technologicznych do zieleni publicznej, od prac
restrukturyzacyjnych do prac planowania odbudowy i ochrony środowiska.
Firma AEC COSTRUZIONI Srl działa zgodnie z normą Europejską UNI EN ISO
9001: 2008 oraz posiada certyfikat kwalifikowany SOA uprawniający do udziału w
przetargach na wykonanie prac publicznych.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)

Opis Firmy

Powstała w 2010 roku w wyniku podziału spółki, firma ALFA E OMEGA
COSTRUZIONI jest firmą budowlaną, zatrudniającą wysoko wykwalifikowany
personel, dzięki czemu realizuje swoje projekty na najwyższym poziomie zgodnie z
obowiązującymi normami, zapewnia doskonałą jakość użytych materiałów oraz wielką
pasję i profesjonalizm wywodzący się z wieloletniego doświadczenia rodzinnego w tej
branży.
Firma zajmuje się robotami publicznymi, budową dróg i budynków, specjalizując się w
złączach kompensacyjnych, podporach, konstrukcjach odpornych na wstrząsy,
panelach dźwiękochłonnych i barierach ochronnych.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

AODisegni s.a.s.

Strona Firmy

www.aodisegni.com

Profil zainteresowań

B Infrastruktura portowa
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Firma AODISEGNI od momentu powstania w 1997r. prowadzi działalność w zakresie
konstrukcji, instalacji, a dokładniej w dziedzinie infrastruktury i sieci
technologicznych. W związku z rozwojem i wzrostem gospodarczym firmy oraz w
celu tematycznej reorganizacji jej działów, a także optymalizacji wykorzystania
wewnętrznych zasobów w 2013 r. powstała nowa AODISEGNI SAS.
Po latach doświadczeń zdobytych w różnych krajach AODISEGNI wyspecjalizowała
się w dostarczaniu usług zintegrowanego wsparcia dla firm projektowych i
przedsiębiorstw, zmierzając coraz bardziej w kierunku umiędzynarodowienia swej
działalności.
AODISEGNI wykorzystuje sieć specjalistów, konsultantów oraz współpracuje z
firmami z różnych krajów, które wykazały się znajomością lokalnych realiów i
posiadają doświadczenie operacyjne.
Rozwój międzynarodowej współpracy z wykwalifikowanymi i zaufanymi firmami,
które działają w konkretnych obszarach, takich jak budownictwo, szpitale,
infrastruktury, sieci technologiczne, kształtowanie krajobrazu, ochrona środowiska i
energia odnawialna, to dla firmy nie tylko podstawowe, ale również wysoce
strategiczne posunięcie.
AODISEGNI może zaoferować wsparcie każdej firmie, począwszy od fazy rozruchu i
badań rynku, a skończywszy na wyborze lokalnych partnerów; współpracuje ona z
firmami w celu znalezienia dla nich wykwalifikowanych specjalistów, niezbędnych, by
spełnić wszystkie wymogi i dopełnić wszelkich formalności przy przystępowaniu do
udziału w zagranicznych przetargach publicznych lub prywatnych.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ARCO POLSKA

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

ARCO GENERAL CONTRACTOR POLSKA jest spółką zależną AR.CO. LAVORI
Italia, z siedzibą w Warszawie. Jej udziałowcami są:
- Arco Costruzioni Włochy (60%)
- K-tech (40%)
AR.CO. LAVORI to firma o ugruntowanej pozycji, która weszła na rynek przetargów
na generalne wykonawstwo u schyłku XX wieku i jest aktywna do dzisiaj, także na
poziomie międzynarodowym, w następujących sektorach:
- Generalny Wykonawca
- Rozwiązania pod klucz dla służby zdrowia
- Infrastruktura techniczna, prace ogólnobudowlane, budowa specjalnych zakładów
przemysłowych i technologicznych
- Zarządzanie obiektem
- Oszczędność energii, produkcja energii odnawialnej oraz zrównoważona produkcja
energii, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
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16 czerwca 2016
Warszawa, Polonia Palace Hotel
PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ASACERT SRL

Strona Firmy

www.asacert.com
www.asacert.co.uk

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

ASACERT to niezależny organ certyfikujący, który przeprowadza ocenę i świadczy
usługi certyfikacyjne dla wielu różnych sektorów zawodowych.
Misją firmy ASACERT jest świadczenie wysokiej jakości usług, wyjątkowa
niezawodność, profesjonalizm i rozwaga.
Doświadczenie zdobyte przez lata w poszczególnych sektorach pozwala nam oferować
szybką i pewną odpowiedź na oczekiwania Klienta dotyczące trzech makro-obszarów:
- Certyfikaty
- Kontrole
- Oceny
Firma działa w absolutnej autonomii i jest całkowicie niezależna od podmiotów,
których interesy dotyczą zakresu naszych usług.
Chcąc zapewnić pełną zgodność z kryteriami solidności i rzetelności w dokonywaniu
oceny i osądu, powołano do działania specjalny Komitet Bezstronności.
Kompetencje, szkolenie, współpraca, dynamika: W ASACERT liczą się ludzie.
Firma posiada wykwalifikowany zespół specjalistów działających w jednolitych
grupach roboczych, które stosują to samo podejście kulturowe i metody pracy, ale
uzupełniają się nawzajem dzięki zróżnicowanym szkoleniom i doświadczeniom.
Aby móc utrzymać wysoki poziom efektywności świadczonych usług, firma
ASACERT stale bierze udział w badaniach, działalności badawczej i normalizacyjnej
prowadzonej w krajowych i międzynarodowych komisjach technicznych.
Specjaliści ASACERT są starannie rekrutowani, oceniani i na bieżąco szkoleni w
odniesieniu do nowych metod i technik audytorskich, a także zmian w obowiązujących
przepisach oraz nowych systemach oceny i certyfikacji, by w dowolnym momencie
zapewnić niezawodną ocenę techniczną.
Wieloletnie doświadczenie w konkretnych dziedzinach przemysłu pozwala firmie
ASACERT oferować szybkie i zindywidualizowane rozwiązania, które spełniają
oczekiwania partnerów dzięki zorganizowaniu grup roboczych o odpowiedniej
wielkości i strukturze kwalifikacji zawodowych.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ASTALDI S.p.A.

Strona Firmy

www.astaldi.com

Profil zainteresowań

patrz Opis firmy

Opis Firmy

ASTALDI to międzynarodowa grupa budowlana o wiodącej pozycji we Włoszech,
sklasyfikowana pod względem dochodów wśród 100 największych międzynarodowych
Generalnych Wykonawców.
Firma konstruuje dużą i skomplikowaną technologicznie infrastrukturę techniczną,
działając głównie jako Wykonawca EPC, a także jako koncesjonariusz. Astaldi ma
ponad 90-letnie doświadczenie w branży budowlanej, zarówno we Włoszech jak i za
granicą, gdzie pracuje bazując na ogromnym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach
swojej kadry. Astaldi zrealizowała projekty w ponad 40 krajach, a obecnie pracuje nad
realizacją ok. 100 projektów w 15 krajach. Spółka jest notowana na giełdzie
papierów wartościowych w Mediolanie od 2002 roku, na grudzień 2014 r.
zrealizowała zamówienia na ogólną kwotę ponad 28 mld EUR, przynosząc ogółem
2,7 mld EUR skonsolidowanych przychodów i zatrudniając ponad 9600
pracowników.
Astaldi działa w następujących sektorach: infrastruktury transportowej, zakładów
produkujących wodę i energię, budowy obiektów cywilnych i przemysłowych, jak
również projektowania i utrzymania zakładów przemysłowych, w których działa
głównie poprzez swoją spółkę zależną NBI. Aktualnie firma Astaldi działa w 6
makroregionach na całym świecie: Włochy, Europa Środkowa (Polska, Rumunia,
Rosja) i Turcja, Bliski Wschód (Arabia Saudyjska), kraje Maghrebu (Algieria),
Ameryka Łacińska (Wenezuela, Peru, Chile, Ameryka Środkowa) i Ameryka Północna
(Kanada, USA).
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

BARONE COSTRUZIONI SRL

Strona Firmy

www.baronecostruzioni.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

BARONE COSTRUZIONI: OD 1960 ROKU BUDOWANIE JEST NASZĄ PASJĄ
BARONE COSTRUZIONI S.r.l. to wykonawca robót ogólnobudowlanych
prowadzący działalność zawodową od 56 lat, ze średnim rocznym obrotem € 9 mln i
ponownie inwestującym w spółkę 66,6% zysków spółki. Od 1960 roku BARONE
COSTRUZIONI S.r.l zrealizował różnego rodzaju projekty, zarówno dla Klientów
prywatnych, jak i publicznych. Zakres skonsolidowanych doświadczeń odnosi się do:
1. Budownictwa (prywatnego, publicznego, szkół, uniwersytetów, itp.)
2. Szpitali
3. Sektora usługowego
4. Centrów handlowych
5. Hangarów
6. Systemów kanalizacyjnych
7. Infrastruktury
8. Ciężkich konstrukcyjnych prac stalowych (lotniska, Expo, wieże, mosty, itp.).
9.Rozbudowy infrastruktury turystycznej i miejsc noclegowych
10. Wierceń i fundamentów specjalnych
11. Farm wiatrowych
12. Systemów fotowoltaicznych
Firma wykazuje dużą zdolność do prowadzenia planowego i zintegrowanego
zarządzania w/w działaniami dla realizacji celów Klienta. Najbardziej istotnym
spośród realizowanych przez nas działań jest studium wykonalności projektu, a
następnie jego koordynacja i realizacja budowy aż do końcowej kontroli i odbioru
technicznego.
Pasja i solidność oraz długie lata działalności w w/w sektorach pozwoliły firmie
uczestniczyć w międzynarodowych konsorcjach realizując co raz większe i bardzo
angażujące projekty. Wykazujemy dbałość o wszelkie aspekty procesu budowlanego
oraz gotowość do udzielania szybkich odpowiedzi na konkretne wymagania naszych
Klientów, oferując dynamiczną i efektywną kadrę zarządzającą zdobywającą nowe
zamówienia i osiągającą sukces na rynku, na którym popyt ulega ciągłej ewolucji.
Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, wysokiej jakości oraz uwadze
poświęconej kwestiom odpowiedzialności spółki za ochronę środowiska oraz
zrównoważony pro-ekologiczny rozwój, firma BARONE COSTRUZIONI w pełni
honoruje międzynarodowe normy prowadzenia biznesu i realizacji projektów.
Certyfikaty: UNI EN ISO 9001: 2000 - UNI EN ISO 14001: 2004
SOA: OG1 V - OG2 IV BIS - OG3 VI - OG6 V - OG8 IV BIS - OG10 I - OG13 III
BIS - OS21 VII OS22 I - OS24 I - OS12A I.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

CATASTI ING. & PARTNERS

Strona Firmy

www.catasti.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Biuro Techniczno-Projektowe ING. CATASTI & PARTNERS zostało założone w
październiku 1980 roku przez inż. Valtera Catasti, działa w zakresie projektowania
budynków, w tym również przemysłowych oraz obiektów infrastrukturalnych.
Biuro powstało jako organizacja skupiająca wiele różnych dyscyplin w dziedzinie
architektury, inżynierii i zarządzania budową, zarówno w sektorze publicznym, jak i
prywatnym na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu 38 lat działalności, ING. CATASTI &
PARTNERS to idealny partner techniczny, zapewniający kompleksową obsługę i
wysoką jakość. Specjaliści będący w strukturze firmy posiadają wiedzę z wielu
dyscyplin oraz wysoki stopień kompetencji, co pozwala rozwiązać wszelkie problemy
związane z projektowaniem, technicznym kierunkiem pracy oraz bezpieczeństwem
miejsca budowy.
Począwszy od projektu wstępnego aż do projektu szczegółowego, nasza metoda pracy
opiera się na połączeniu know-how z zasobami w celu dostarczenia jak najlepszych
rozwiązań dla wszystkich naszych Klientów. Nasze podejście orientuje się na
integrację i koordynację różnych dziedzin, zapewniając spójność i optymalizację
produktu.
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
Naszą ofertę adresujemy do różnorodnych Klientów, zarówno publicznych jak i
prywatnych, dla których możemy zrealizować następujące obiekty:
- Domy mieszkalne i budynki biurowe
- Budownictwo przemysłowe, obiekty handlowe i dla rzemiosła
- Obiekty dla służby zdrowia
- Budowa obiektów sportowych
- Infrastruktura
- Odbudowa/Restauracja
- Inżynieria i projektowanie architektoniczne
- Nadzór i kontrola
- Zarządzanie budową
- Koordynacja bezpieczeństwa
- Obliczenia i Szacowanie
- Księgowość
- Topografia
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

CMB DI CARPI

Strona Firmy

www.cmbcarpi.it

Profil zainteresowań

G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

CBM DI CARPI zalicza się do wiodących firm budowlanych we Włoszech.
Obecnie odgrywa wiodącą rolę w dziedzinie dużej infrastruktury technicznej oraz
budynków, specjalizując się w rozbudowie szpitali, w dużych projektach związanych z
nieruchomościami oraz w kompleksowej przebudowie.
Szpitale, budynki cywilne, drapacze chmur, duża infrastruktura techniczna,
finansowanie projektów: obecnie we wszystkich tych sektorach CMB jest już
wiarygodnym wykonawcą, będącym w stanie zagwarantować Klientom realizację
projektów o coraz bogatszej i bardziej złożonej strukturze.
Strategia rozwoju firmy CMB skupiają się na robotach publicznych o dużej skali, co
oznacza, że firma ma pierwszorzędne znaczenie dla wzrostu gospodarczego Włoch.
Sektor budownictwa szpitalnego: nowe konstrukcje pod klucz, rozbudowa i
restrukturyzacje funkcjonujących szpitali, dostawa i montaż sprzętu medycznego i
wyposażenia. Bezpośrednio lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, firma
CMB wypromowała, zaprojektowała i zbudowała konstrukcje najnowszej generacji,
które są zgodne z najnowszymi trendami i są konstrukcjami o najwyższych
standardach pod względem architektury, funkcjonalności i komfortu.
Infrastruktura: know-how zdobyte w wyniku realizacji setek projektów i zwyczaj
działania w wielu dziedzinach, pozwalają firmie CMB odpowiedzieć na różnorodne
wymagania płynące z rynkowego segmentu infrastruktury. Zaangażowanie CMB w tej
dziedzinie sięga początków istnienia firmy gdy zajmowała się ona przeprowadzeniem
prac melioracyjnych, prac hydraulicznych, budową rurociągów i gazociągów.
Zakończenie części autostrady Cisa było pierwszym zleceniem na dużą skalę w tej
dziedzinie.
Dzięki znacznemu zaangażowaniu w prace zagraniczne - budowa tamy Corumana w
Mozambiku i inne duże projekty w obszarze subsaharyjskim - firma w latach 90
ubiegłego wieku stała się potentatem na rynku infrastruktury drogowej i kolejowej.
Najważniejsze prace niedawno zakończone lub będące w toku obejmują linie kolejowe
szybkiej prędkości Bolonia - Florencja i Bolonia - Mediolan, wiadukt stalowy w
pobliżu Trydentu w gminie Lavis, rozbudowa autostrady A28 między Pordenone i
Conegliano, pierwszy odcinek linii tramwajowej we Florencji, Linia C rzymskiego
metra, odcinek Variante di Valico na La Quercia- Badia Nuova autostrady A1 i
wiadukty, które stanowiły część dostępu przy przemieszczaniu się na Expo 2015. Prace
nad Macrolotto 3.2 autostrady Salerno-Reggio Calabria, obecnie w toku, które mają
doprowadzić jedną z głównych arterii transportowych na południu Włoch do
współczesnych standardów w zakresie mobilności.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

CMC Cooperativa Muratori & Cementisti DI Ravenna

Strona Firmy

www.cmcgruppo.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
D Budownictwo przemysłowe
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC z Rawenny to przedsiębiorstwo
spółdzielcze, założone w 1901 roku. Jest to jedna z największych firm budowlanych
działających we Włoszech i na świecie. Finansowo-ekonomiczna siła, jakość
profesjonalnych zasobów i projekty realizowane w wielu częściach świata oraz
realizacja w różnych częściach świata dużych projektów infrastrukturalnych plasuje
CMC wśród kilku włoskich Generalnych Wykonawców zdolnych do konkurowania w
przypadku zamówień publicznych o dużej skali.
Na rynku lokalnym firma uczestniczy głównie w dużych projektach
infrastrukturalnych, w robotach publicznych (duża infrastruktura, budynki
użyteczności publicznej, porty oraz projekty morskie), w projektach kolejowych, a w
szczególności w liniach kolejowych szybkich prędkości, w pracach na rzecz
podmiotów prywatnych (hipermarkety, hotele, biura) oraz projektach mieszkaniowych
i infrastrukturalnych w obrębie strefy, w której mieści się centrala firmy, gdzie
jesteśmy zobligowani do wykazania się przedsiębiorczością oraz odpowiedzialnością
społeczną.
Za granicą CMC skupia się na dwóch głównych kwestiach: na strefach geograficznych
i na rodzaju prac. Zgodnie ze strategią, CMC utrzymuje i rozwija działalność we
Włoszech oraz zagranicą, w krajach, gdzie działa od dawna, zwłaszcza w Afryce
Południowej, w obszarze Morza Śródziemnego, na Dalekim Wschodzie, w Chińskiej
Republice Ludowej i na wschodnioeuropejskich obszarach, a ostatnio na etapie
wzmożonego rozwoju (Bałkany).
Dzięki know-how nabytemu przez ponad 30-letnie doświadczenie zagraniczne, CMC
zamierza dalej rozwijać swą działalność w dziedzinie infrastruktury i bardziej
skomplikowanych dziedzin budowlanych, ze szczególnym naciskiem na inżynierię
podziemną i hydrauliczną, jak np. tunele wydrążone przez maszyny TBM.
Skonsolidowany roczny obrót CMC za 2014 r. to ponad 1.1 mld Euro; 575,1
milionów Euro pochodzi z prac budowlanych zrealizowanych za granicą (w Australii,
Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Chile, Chinach, Algierii, USA i Bułgarii), co
sprawia, że CMC zalicza się do najlepszych firm budowlanych. Marża operacyjna
brutto wyniosła 122,6 milionów Euro, co stanowi ok. 11% dochodów, a wielkość
procentowa jest jedną z najwyższych w porównaniu z innymi dużymi firmami
budowlanymi. Zysk netto wyniósł 11 mln Euro. Ilość stałych pracowników CMC
wynosi 461, z czego 401 to członkowie naszego spółdzielczego przedsiębiorstwa.
Firma zatrudnia we Włoszech i zagranicą ok. 9000 ludzi.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

CONDOR SPA

Strona Firmy

www.condor-group.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
D Budownictwo przemysłowe
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

CONDOR od ponad 30 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją rusztowań i
deskowań.
Główną działalnością firmy są usługi inżynieryjne dla budownictwa cywilnego,
przemysłowego i mieszkaniowego, a w mniejszym stopniu usługi dla przemysłu
naftowego i gazowniczego.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

CRASTOLLA STUDIO LEGALE ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE

Strona Firmy

www.crastolla.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

Działalność kancelarii-stowarzyszenia zawodowego CRASTOLLA polega na
świadczeniu szerokiego zakresu profesjonalnych usług prawniczych na rzecz Klientów
sektora publicznego i prywatnego. W prowadzeniu działalności CRASTOLLA opiera
się na zespole prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, tj.
prowadzących działalność sądową w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz zajmujących
się działalnością pozasądową na zasadzie udzielania pomocy i doradztwa.
W obliczu złożoności i szerokiego zakresu przepisów, które regulują rozmaite
dziedziny prawa w kraju i zagranicą, dziś potrzeba już stałego kontaktu z
profesjonalnymi prawnikami, będącymi w stanie przygotować wszelkie niezbędne
opinie prawne w ograniczonym limicie czasowym oraz wspierającymi Klientów w
rozwiązywaniu problemów związanych z umowami, mogących występować przed
sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba lub w postępowaniach arbitrażowych, tak we
Włoszech jak i poza granicami kraju.
Od lat kancelaria CRASTOLLA scala swe solidne kontakty z różnymi instytucjami,
organizacjami i przedstawicielstwami instytucji zagranicznych, chcąc w ten sposób
wyposażyć swój wewnętrzny personel w niezbędną wiedzę i doświadczenie, chcąc
zapewnić szybkie i skuteczne interwencje w różnych sprawach i w różnych krajach na
całym świecie.
Należy podkreślić, że dostęp do wyczerpujących i dokładnych informacji na temat
działalności za granicą zapewnia nam stały i bardzo pożyteczny dialog z konsulatami,
przedstawicielstwami, misjami handlowymi, instytucjami zajmującymi się promocją
inwestycji zagranicznych oraz izbami handlowymi. Kancelaria CRASTOLLA jest
wiarygodnym członkiem wszystkich powyższych instytucji, a niektórym z nich udziela
na bieżąco porad prawnych.
W ciągu ostatnich trzech lat kancelaria CRASTOLLA z powodzeniem obsługuje firmy
i duże przedsiębiorstwa, które uczestniczą w międzynarodowych procedurach
przetargowych w różnych dziedzinach, takich jak drogi, infrastruktura portowa,
gospodarowanie odpadami, uzdatnianie wody itp., oferując szeroką gamę usług i
wsparcia.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

DBA GROUP SRL

Strona Firmy

www.dbagroup.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

DBA jest grupą włoskich firm świadczących swym Klientom wysokiej jakości,
profesjonalne usługi związane z architekturą, inżynierią, zarządzaniem projektami oraz
usługi doradcze, jak i związane z aplikacjami oprogramowania służącego zarządzaniu
całym cyklem życia infrastruktury.
Grupa DBA działa na rynku od 1991 roku, a nasi główni Klienci należą głównie do
sektorów infrastruktury cywilnej, telekomunikacji, energooszczędności, transportu i
nieruchomości.
DBA ma przyjemność pracować dla firm z różnych sektorów notowanych wśród
pierwszych dziesięciu firm na głównej włoskiej giełdzie papierów wartościowych.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

DUOMI SRL

Strona Firmy

www.duomi.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

DUOMI jest dynamiczną i stale rozwijającą się firmą inżynierską, założoną w 2012
roku przez inż. Guglielmo Migliorino i inż. Marco Migliorino. To dynamicznie i stale
rozwijająca się firma z dużym doświadczeniem w robotach publicznych i prywatnych,
w strefie przybrzeżnej, w portach i projektach infrastrukturalnych, w tym w planach
generalnych zagospodarowania portów oraz w projektach środowiskowych.
DUOMI świadczy szeroki zakres usług doradczych, w tym:
- Pomiary i badania topograficzne i batymetryczne;
- Pomiary i badania geologiczne i geotechniczne;
- Badania stref przybrzeżnych i badania morskie, wdrażanie modeli numerycznych;
- Badania Oddziaływania na Środowisko (EIS) oraz Ocena Oddziaływania na
Środowisko (EIA);
- Administracyjne i techniczne wsparcie dla działań kierownika projektu;
- Analiza wykonalności, wstępne, końcowe i wykonawcze zintegrowane projektowanie
dróg, urządzeń i konstrukcji portowych, prace pogłębieniowe i osuszanie terenów
bagnistych lub zalanych, zarządzanie urządzeniami do materiałów do pogłębiania dna,
prace przy nabrzeżach i systemy transportowe;
- Plan generalny rozbudowy portu;
- Nadzór nad pracą i doradztwo dla przedsiębiorstw budowlanych w fazach realizacji
projektu.
Oto niektóre prace, w których firma uczestniczyła:
Projekt Wykonawczy Usprawnień Technicznych dla «Pierwszego Funkcjonalnego
Odcinka Prac Strategicznych w porcie Civitavecchia (Włochy) - € 158 mln;
Projekt i Nadzór Robót na Przystani d'Arechi w porcie Salerno (Włochy) - € 62 mln;
Projekt 700 m nabrzeża w porcie Pointe Noire (Kongo) - € 110 mln;
Projekt Wykonawczy Rewitalizacji i Rozbudowy Infrastruktury used by One/Ocp w
porcie Jorf Lasfar (Maroko) € 115 mln.
Oprócz stałych pracowników, ponad 20 międzynarodowych konsultantów, w tym
badaczy i profesorów z różnych dziedzin inżynierii, współpracuje z firmą przy
wykonywaniu różnych zadań dotyczących ważnych projektów infrastrukturalnych.
Duomi L.t.d., działa również zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:
2008, nr certyfikatu 29790/13/S
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

EDIL IMMOBILIARE SRL

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

C nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)

Opis Firmy

n.d.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

EDIN SRL

Strona Firmy

www.ediningegneria.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

E.D.IN, założona w 1981 roku, to firma doradztwa inżynieryjnego z doświadczeniem
w budowie mostów, infrastruktury transportu kolejowego, dużych cywilnych obiektów
budowlanych i budynków, zapewniającą najwyższy poziom know-how w
projektowaniu, ocenie techniki inżynieryjnej i weryfikacji projektu, pomocy dla
wykonawców, ocenie stanu sanitarnego, np. modelowania analiz strukturalnych,
arbitrażu i wydawania opinii przez rzeczoznawców.
Oprócz rynku wewnętrznego we Włoszech, E.D.IN jest aktywna w świadczeniu usług
inżynieryjnych i doradztwa dla instytucji i wykonawców w kilku krajach europejskich,
w tym w Polsce, Norwegii, Rumunii, Albanii, Grecji, oprócz udzielania pomocy
Wykonawcom na całym świecie. Firma jest w pełni niezależna, bez stałych powiązań z
innymi spółkami lub Wykonawcami.
Wszyscy partnerzy i kadra kierownicza są biegłymi specjalistami. E.D.IN. działa w
oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normami UNI EN ISO 9001:2000 oraz
14001:2004 certyfikowany przez DNV Italia (ACCREDIA) Certyfikaty nr 13752-2004
i nr 13752-2004.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ENP COSTRUZIONI SRL

Strona Firmy

www.enpcostruzioni.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

“A business background in the development of real estate initiatives and on the
organization and optimization of all aspect of production.”
E.N.P. COSTRUZIONI szczyci się bogatym doświadczeniem w utrzymywaniu relacji
z Klientami optymalnie służących przebiegowi projektów.
Firma E.N.P. COSTRUZIONI działa w następujących obszarach deweloperskich
- Identyfikacja i nabycie terenów i nieruchomości w celu rozszerzenia i przekształcenia
- Wzmożenie działalności związanej z nieruchomościami w celu zaspokojenia potrzeby
rewitalizacji, przekształcenia, renowacji i wzrostu aktywów w nieruchomościach
- Udział w funduszach/instytucjach/firmach prywatnych
- Przygotowanie biznes planów mających na celu optymalizację inicjatyw
- Analiza planowania techniczno-urbanistycznego
- Analiza i zdefiniowanie projektu renowacji lub przekształcenia
- Nadzór techniczny nad różnymi fazami realizacji projektu
E.N.P. COSTRUZIONI to firma budowlana, zajmująca się projektoweaniem i budową
dużych obiektów dla instytucji publicznych i osób prywatnych. Niezależnie od tego
czy jest to nieruchomość mieszkalna czy handlowa, szkoła czy koszary wojskowe,
przebieg naszych projektów jest zawsze właściwie zaplanowany i zakończony przy
jednoczesnym zapewnieniu realizacji projektu w ramach zaplanowanego budżetu i w
ustalonym terminie, a wszystko dla osiągnięcia maksymalnego poziomu zadowolenia
naszych Klientów.
E.N.P. COSTRUZIONI działa w następujących branżach:
- Roboty ogólnobudowlane i przemysłowe, w tym wszystkie plany konstrukcyjne
- Roboty drogowe i systemy infrastruktury
- Renowacja wszystkich rodzajów budynków
- Zwyczajne i nadzwyczajne prace konserwacyjne
- Zakłady wodociągowe/Sieć wodociągowa
- Instalacje w zakładach przemysłowych
- Planowanie urbanistyczne i ogrody publiczne
Certyfikaty SOA
Klasa OG1. V Budownictwo cywilne i przemysłowe
Klasa OG3. III BIS Drogi, autostrady, mosty, linie kolejowe (w tym podziemne)
Klasa OG6. III Budowa, remonty sieci wodociągowych, gazociągów i naftociągów
Klasa OG11. III BIS Systemy technologiczne
OS 24 Klasa II Tereny zielone i planowanie urbanistyczne
Certyfikat ISO: 9001 2009 International Standard
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

FARESIN BUILDING

Strona Firmy

www.faresinbuilding.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

FARESIN BUILDING S.p.A. została założona w Breganze, niedaleko Wenecji, przez
Pana Guido Faresin w 1987 r. stawiając sobie konkretną misję: projektowanie i
produkcję sprzętu do realizacji projektów budownictwa mieszkaniowego, cywilnego i
handlowego, które skróciłoby czas realizacji, wpłynęło na cięcie kosztów oraz
zwiększyło skuteczność i wydajność.
Tym sposobem firma staje się idealnym partnerem na Waszym placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych, wspierając pracowników w razie potrzeby
specjalistycznymi szkoleniami i świadcząc niezawodne usługi posprzedażowe.
Od etapu projektowania do przejścia na plac budowy, każdemu wykonawcy budynku
oferujemy pełną gamę zaawansowanych technologicznie produktów i urządzeń oraz
pełne spektrum wysoko wykwalifikowanej obsługi.
Niezawodność i umiejętności w służbie tych, którzy budują.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

FERRETTI INTERNATIONAL SRL

Strona Firmy

www.ferretti-group.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

FERRETTI INTERNATIONAL jest prywatną firmą inżynierską i budowlaną mającą
w ofercie świadczenie usług technicznych i doradczych poprawiających
produktywność i rentowność Klienta.
Firma istnieje i działa na rynku od 1903 roku i jest firmą rodzinną.
FERRETTI INTERNATIONAL posiada udokumentowaną historię udanych realizacji
projektów na całym świecie.
Firmę charakteryzuje holistyczne podejście do biznesu oraz aktywne zarządzanie
aspektami związanymi ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i jakością
– jak również ścisła współpraca z Klientami i Dostawcami.
FERRETTI INTERNATIONAL oferuje Państwu szeroki wybór rozwiązań
dostosowanych do potrzeb w ramach następujących wzorów umów: umowa na kwotę
ryczałtową, pod klucz, EPC (Konsorcjum), EPCM, z jedną stroną ponoszącą
odpowiedzialność.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

FINCOSIT - GRANDI LAVORI SPA

Strona Firmy

www.glf.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

GRANDI LAVORI FINCOSIT SpA, której początki sięgają odległego roku 1905, jest
obecnie firmą powstałą w wyniku połączeń i fuzji, które miały miejsce w ciągu
ostatnich dekad i trwały aż do 1989 r.. Wówczas cały potencjał ludzki, know-how,
sprzęt, technologie, środki oraz zasoby skonsolidowano w jednej firmie, której
ogromny majątek akumulował się podczas dekad działalności; firma specjalizuje się w
każdej dziedzinie inżynierii lądowej, począwszy od specjalnych fundamentów,
skończywszy na tradycyjnych budynkach z prefabrykowanych materiałów
(budownictwo cywilne, budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe, hotele,
budownictwo wielofunkcyjne, renowacja zabytków i obiektów archeologicznych); od
projektów morskich i portowych do lotnisk, linii kolejowych i metra; od dróg i
autostrad do hydroelektrowni i elektrociepłowni; od tam do hydrauliki, prac
rekultywacyjnych, prac nawadniających i usuwających zanieczyszczenia środowiska;
od działań kryzysowych do prac naukowych, badań i projektowania.
GRANDI LAVORI FINCOSIT SpA osiągnęła wielki sukces jako firma budowlana,
łącząc wieloletnie doświadczenie z wykwalifikowaną nowoczesnością i realizując
bardzo ważne projekty, zarówno we Włoszech jak i za granicą. Firma zawsze
wykazywała tendencje do wykonywania dużych robót publicznych i prywatnych,
podczas których były stosowane najbardziej zaawansowane technologie, własne
patenty i wysokiej klasy urządzenia.
Firma działa poprzez pomocnicze oddziały, biura i firmy zlokalizowane we Włoszech i
za granicą. Ponadto, firma uczestniczy w konsorcjach oraz w spółkach typu Joint
Ventures (wspólnych przedsięwzięciach) zakładanych z innymi firmami.
Firma prowadziła budowy w ponad 30 krajach na całym świecie, m.in. w: Angoli,
Algierii, Burkina Faso, Boliwii, Burundi, Kolumbii, Czechach, Francji, na Węgrzech,
w Libii, na Madagaskarze, w Mali, Malezji, Mauretanii, Monako, Mozambiku, Nigrze,
na Filipinach, w Katarze, Rosji, Rwandzie, Arabii Saudyjskiej, Senegalu, Hiszpanii,
Syrii, Somalii, Sudanie, Tanzanii, Togo, Trynidadzie i Tobago, Ugandzie, USA
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

FRANCHETTI SRL

Strona Firmy

www.studiofranchetti.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

Biuro projektowe Franchetti jest firmą inżynierską, która działa w branży budownictwa
lądowego, inżynierii transportu i inżynierii środowiska, w tym w sektorze energii
odnawialnej.
Konstrukcyjne prace inżynieryjne wykonywane przez firmę Franchetti dotyczą
konstrukcji strategicznych i ważnych, co wymaga dokonania szybkiej oceny
bezpieczeństwa i stopnia degradacji. Istniejące konstrukcje poddawane są analizie za
pomocą dynamicznych badań i innowacyjnych technik skutecznych w różnych
kontekstach inżynieryjnych, takich jak analiza oddziaływania ruchu statków na morzu
na konserwację urządzeń sektora energetycznego (przepływowych rurociągów i
gazociągów).
Jeśli chodzi o inżynierię transportu, FRANCHETTI może wspomagać Klienta w
trakcie całego procesu analizy, planowania, projektowania i realizacji robót w
dziedzinie inżynierii transportu. FRANCHETTI ma doświadczenie w każdym aspekcie
planowania transportu oraz uczestniczy w realizacji planów rozwoju obszarów
miejskich we Włoszech i za granicą. W oferowanych innowacyjnych rozwiązaniach
bierzemy również pod uwagę trwałość realizowanego projektu.
Ochrona i polepszenie stanu środowiska naturalnego jest jednym z głównych celów
firmy FRANCHETTI, która zapewnia optymalizację procesów, a jednocześnie
zmniejszone
oddziaływanie na środowisko dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii. Proponowane działania są dostosowane do różnych kontekstów
przemysłowych, prywatnych i publicznych, przy zapewnieniu rozwiązań "szytych na
miarę" dla Klienta, które respektując włoskie i międzynarodowe normy stosują się do
danego sektora i jednocześnie wprowadzają wartość dodaną.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu dla sektora energetycznego,
firma FRANCHETTI oferuje fachowe wsparcie w osiąganiu ważnych celów w
dziedzinie redukcji zużycia energii elektrycznej, optymalizacji kosztów, przy
jednoczesnym zwiększeniu świadomości na temat przyjaznego dla środowiska i
racjonalnego wykorzystania energii. Główne działania firmy FRANCHETTI to:
dostosowanie do nowych wymogów legislacyjnych, aktualizacja dedykowanych
informatycznych narzędzi technologicznych, wymiana informacji na temat głównych
innowacji na poziomie międzynarodowym.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

GCM - GIULIANO COSTRUZIONI METALLICHE
SRL

Strona Firmy

www.giuglianocostruzionimetalliche.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
D Budownictwo przemysłowe

Opis Firmy

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE to prywatna firma założona w 2002
roku, oferująca swym Klientom cały wachlarz usług w zakresie konstrukcji stalowych.
Najbardziej reprezentatywnymi produktami firmy są mosty i wiadukty, ale
GIUGLIANO nie zaniedbuje również segmentu budynków, w tym budynków
przemysłowych.
Przez lata swej działalności firma GIUGLIANO zapracowała na markę zaliczaną do
najlepszych wśród włoskich producentów konstrukcji stalowych.
Dzięki wieloletnim doświadczeniom kierownictwa zakładu w doskonaleniu produkcji i
kadr, produkty GIUGLIANO to dziś synonim wykonawstwa zgodnego ze wszystkimi
zasadami sztuki.
Korzystając z zaawansowanych technicznie obiektów i urządzeń, z
wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników, nieustannie inwestując,
firma osiągnęła bardzo wysoką jakość, rozbudowała swe relacje handlowe,
pozycjonując się w ten sposób wśród najbardziej znanych międzynarodowych
producentów stali konstrukcyjnej.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

GENERAL WORKS CONSORZIO

Strona Firmy

www.gwenvironment.com

Profil zainteresowań

F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

W centrum naszej uwagi stawiamy "króla rynku" – użytkownika końcowego –
informujemy go najlepiej jak możemy i szanujemy wszystkie jego oczekiwania oraz
potrzeby.
Nasza ciekawość powoduje, że często przenosimy wzrok i zmieniamy przedmiot
naszego zainteresowania, zmieniając rynki, a także firmy i potrzeby, które
obsługujemy. Od wielu lat przemysł kierował się głównie chęcią zysku, na dalszym
planie pozostawiając wartości takie jak jakość, bezpieczeństwo i nietoksyczność
produktów, zaniedbując poszanowanie dla środowiska i dla człowieka. To wszystko
doprowadziło do wyniszczenia zasobów naturalnych, zanieczyszczenia ziemi, wody,
powietrza i zaciągnięcia u natury długu, który będą spłacać nasze dzieci. Względy
etyczne i praktyczne zmuszają nas teraz, by zacząć naprawiać własne błędy i
przekształcać destrukcyjną gospodarkę ery przemysłowej w system, który przywróci
zdrowie naszej planecie i poprawi jakość naszego życia.
Działalność GENERAL WORKS ma prowadzić do zmiany priorytetów na rzecz
szacunku dla przyrody, zarówno poprzez promowanie równowagi pomiędzy
wykorzystywaniem a odzyskiwaniem zasobów naturalnych, jak również poprzez
oszczędności surowcowe, faworyzując rozwiązania służące oszczędnościom
materiałowym, recyclingowi czy ponownemu użyciu, a także redukcji emisji substancji
toksycznych – tj. zwiększeniu przyjazności dla środowiska.
Usługi: Transport niebezpiecznych odpadów oraz innych odpadów; Rekultywacja gleb
i podglebia; Usuwanie azbestu w postaci kruchej i litej; Rekultywacja zbiorników
podziemnych oraz innych zbiorników; Odzysk i usuwanie/likwidacja; sprzątanie
obiektów użytkowych i przemysłowych; Oczyszczanie gruntów; Obsługa i
konserwacja oczyszczalni ścieków; Utrzymanie i tworzenie terenów zielonych;
Rozbiórka fabryk oraz innych budynków; Likwidacja zakładów przemysłowych; Pilne
interwencje ekologiczne; prace związane z infrastrukturą techniczną i przygotowaniem
systemów kanalizacyjnych; Oczyszczanie terenów poprzemysłowych; Wyburzanie
materiałami wybuchowymi; Budowa i eksploatacja składowisk śmieci.
Nasi główni klienci: Kuwait Petroleum Italy S.p.a, Kuwait Refining and Chemicals
S.p.A., Esso Italian S.r.l., ENI – Dział Marketingu i Rafinerii – magazynowanie LPG
Neapol i Vibo Marina, Grupa ANSALDO, RdB Hebel S.p.A., RdB S.p.A., TELECOM
ITALIA S.p.A., Archidiecezja neapolitańska, Petronas Lubrificants Italy S.p.A. Firmy
zagraniczne: AL Ghurair Investment LLC - DUBAI UAE; Bosicor Chemicals Pakistan
Limited
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

GUERRERA ING. ENRICO

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym
N Kupno-sprzedaż środków i wyposażenia na plac budowy i sprzętu biurowego

Opis Firmy

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA I LĄDOWA
Zajmuję się przeprojektowywaniem i projektowaniem oraz realizacją różnych
rodzajów obiektów budowlanych, kompletnych, gotowych do użytku/pracy i pod
klucz.
Wykonuję i realizuję projekty urbanizacyjne i przemysłowe w dziedzinie urbanizacji
pierwotnej i wtórnej: drogi, autostrady, koleje, lotniska, metro, tamy, akwedukty oraz
w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, inżynierii lądowej, szpitale, siedziby
różnych instytucji, obiekty przemysłowe i religijne, a także ośrodki edukacyjne;
zajmuję się również oczyszczaniem ciał stałych, cieczy i powietrza; pracami
restauracyjnymi, odzyskami z rozbiórki oraz odbudowami.
Ponadto, zajmuję się tematyką zrównoważonego rozwoju społecznego i
alternatywnymi źródłami energii: wiatrową, słoneczną, hydro-elektryczną,
geotermalną, chłodzeniem, biomasą, elektrowniami, itd. szczególnie na obszarach
rozwijających się.
Dr inż. Enrico GUERRERA, uprawniony do podpisywania projektów, jest członkiem
Rady Inżynierów (klasy A) oraz właścicielem i dyrektorem technicznym firmy pod
własnym nazwiskiem (posiadanej na własność) z SOA oraz Certyfikatem Jakości,
uprawnionej do wykonywania projektów i obiektów „na całym świecie”.
- Koncentruje się na projektowaniu, budowaniu, instalowaniu oraz inwestowaniu
(samodzielnie i/lub z innymi zainteresowanymi firmami) w realizację pierwotnej i
wtórnej infrastruktury technicznej oraz zarządzaniu nią, jak również na projektach
pozyskiwania alternatywnych źródeł energii (wiatrowej, słonecznej, wodnej,
geotermalnej) we Włoszech i zagranicą;
-Realizuje projekty na całym świecie, prowadzi działalność badawczo-rozwojową dot.
sektora energetyki odnawialnej, w tym biznes-plany, opcje, kupno i sprzedaż ogniw
fotowoltaicznych, również własnej produkcji, generatory hydroelektryczne,
geotermalne i na biomasę, do instalacji na ziemi, na dachu czy w szklarni, jak również
instalacje wiatrowe, pracując zwykle na zlecenie inwestorów lub częściowych
nabywców;
- Gotowy zająć się promocją i realizacją, a dzięki właściwemu portfolio relacji, znaleźć
finalnych inwestorów, banki, fundusze i inwestorów przemysłowych zainteresowanych
inwestycją w dziedzinie fotowoltaiki, hydroenergetyki, biomasy i/lub elektrowni
wiatrowych; Posiada pełną dokumentację, gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia
prac oraz wyposażony we wszystkie zezwolenia wymagane obowiązującym prawem
lokalnym i międzynarodowym.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

IBI SPA

Strona Firmy

ibispa.com

Profil zainteresowań

F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

IBI IDROIMPIANTI SPA to spółka budowlano-inżynierska, która działa w sektorze
robót publicznych od 1969 r. Ponad czterdzieści lat doświadczenia, ugruntowana
pozycja w dziedzinie ochrony środowiska, ponad 1000 referencji z tytułu
zrealizowanych projektów wykonawczych, począwszy od obiektów małych rozmiarów
do obiektów na 700.000 użytkowników; Te ogromne osiągnięcia o międzynarodowym
znaczeniu, spowodowały, że firma stała się jednym z głównych menedżerów
publicznych zintegrowanych usług wodnych oraz liderem ekologii i ochrony gruntów.
Ostatnio IBI zostało wymienione wśród 10 najbardziej produktywnych firm w
południowych Włoszech oraz wśród 25 najlepszych włoskich firm budowlanych
pracujących za granicą. IBI posiada certyfikaty SOA dla nieograniczonych ilości
uzdatnianej wody, oczyszczanych ścieków oraz dot. likwidacji szkód środowiskowych
(odtworzenie środowiska). IBI posiada również certyfikat SOA do projektowania bez
ograniczeń ilościowych. Firma posiada również certyfikaty jakości zgodnie z UNI EN
ISO 9001: 2008, 14001 : 2004, BS OHSAS 18001: 2007.
REFERENCJE
uzdatnianie wody
ATO AGRIGENTO-GIRGENTI WATER S.P.A. 30 lat zarządzania „in house”
zintegrowanymi usługami wodociągowymi dla 400 tys. mieszkańców, prace
infrastrukturalne w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na obiektach; wartość 2
mld Euro, procentowy udział: 35% akcji.
ATO CALTANISSETTA-SOC.CALTAQUA S.p.A. 30 lat zarządzania „in house”
zintegrowanymi usługami wodociągowymi dla
270 tys. mieszkańców, prace
infrastrukturalne w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na obiektach; wartość 2
mld Euro, procentowy udział: 10% akcji.
odpady
PREZYDIUM RADY MINISTRÓW. Projekt i budowa oczyszczalni ścieków:
-w mieście Neapol – o pojemności 850 tys. m3. Wartość 35 mln Euro
- w mieście Savignano Irpino (AV) – o pojemności 1,2 mln m3. Wartość 30 mln Euro
ACAM La Spezia - Rejonowa kompostownia w gminie Boscalino Arcola (SP)
CERIGNOLA (FG) Sortownia odpadów ze zbiórki odpadów sortowanych.
TECNOCASIC INDUSTRIAL KONSORCJUM CAGLIARI Modernizacja spalarni
projektowanie
TERNI ENA GRUPPO ACEA SPA- Projekt spalarni w Terni. Wartość 15,8 mln Euro
LIKWIDACJA SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH
INDUSTRIAL CONSORTIUM S.CROCE SULL'ARNO (PI) – Zabezpieczenie
składowiska odpadów garbarskich poprzez pokrycie bentonitem i arkuszami HDPE
zlecenia wykonane za granicą
WSC-MALTA - Oczyszczalnia ścieków oraz infrastruktura techniczna MALTA
NORTH - pojemność 50000 EA, wartość 11,5 miliona Euro.
SERBIA – Regionalne centrum zintegrowanego przetwarzania odpadów w prowincji
SUBOTICA, wartość 14,8 miliona Euro.
ALGIERIA - Składowisko odpadów z przetwórstwa cynku, miasto Ghazaouet Wilaya
de Blida, wartość 8,3 miliona Euro.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

INGEOS SRL

Strona Firmy

www.ingeos.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

INGEOS świadczy usługi techniczne oraz usługi zintegrowane dla klientów
prywatnych i publicznych w dziedzinie inżynierii, budownictwa, ochrony środowiska i
rozwoju terytorialnego.
INGEOS może zaproponować innowacyjne rozwiązania stworzone dzięki
doświadczeniu naszych wysoko wykwalifikowanych kadr, specjalistycznych
technologii oraz zaawansowanych aplikacji informatycznych.
Firma opiera swą działalność na wielkiej pasji wobec inżynierii, środowiska
naturalnego i konstrukcji, przekutej na wiele przedsięwzięć, do których należą analizy
inżynierskie, przygotowanie projektów, pomiary metryczne i geodezyjne, pomiary przy
pomocy laserowego skanera, badania geognostyczne oraz strukturalne badania
nieinwazyjne.
W sektorze budowlanym INGEOS działa w dziedzinie inżynierii konstrukcyjnej,
autostrad, infrastruktury technicznej, systemów melioracyjnych i wodociągowych,
rurociągów, sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, geotechniki oraz
bioinżynierii, budownictwa przemysłowego i cywilnego, a także restauracji budynków
historycznych.
Chcąc usatysfakcjonować naszych Klientów oraz zachować pełną zgodność z
wymogami dot. oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwa indywidualnego i
zbiorowego, INGEOS wprowadził system zarządzania jakością (SGI-QAS) zgodnie z
UNI EN ISO 9001: 2008, UNI EN ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001: 2007. INGEOS
jest również certyfikowany w zakresie wykonawstwa infrastruktury publicznej (SOA).
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

InH Italian Net Hospital

Strona Firmy

www.inh.co.it

Profil zainteresowań

G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

Włoska firma NET-HOSPITAL kojarzy się z profesjonalną działalnością biznesową,
która polega na pozyskiwaniu i realizacji kontraktów inżynierskich na rynkach
zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania szpitali i przychodni
opieki zdrowotnej. Firma świadczy szeroką gamę usług, począwszy od konsultacji do
nadzoru, od BackOffice do biura na terenie budowy, poprzez projektowanie, itp.
Partnerem firmy INH INTIATIVE jest TH.E.MA.srl, MAIN Spa & WIP architects.
Sieć składa się z 7 dyrektorów technicznych (projekty, inżynieria, planowanie), 55
specjalistów, w tym inżynierów, architektów i nadzorców oraz 6 pracowników sektora
administracyjnego.
Analiza statystyczna i społeczno-polityczne studia nad systemem opieki zdrowotnej;
krytyczna ocena podaży opieki zdrowotnej na danym terytorium; analiza ekonomiczna
i finansowa projektu; badanie procedur przetargowych.
Wykonalność techniczna: optymalizacja kosztów i funkcjonalności w sieci
infrastruktury szpitalnej; definicja grupy docelowej projektu w odniesieniu do szpitala
w kontekście zdrowotnym; określenie głównych funkcji dla każdego szpitala w sieci
szpitalnictwa leczniczego; definicja interwencji strukturalnych, które mają być
przeprowadzone w istniejących szpitalach, zarówno z technicznego punktu widzenia,
jak i z punktu widzenia przewidzianych funkcji; geotechniczna i sejsmiczna analiza
miejsc budowy.
Projektowanie; projektowanie wstępne; kolejne poziomy zintegrowanego
interdyscyplinarnego projektowania aż do uzyskania zezwoleń budowlanych;
Kliniczne usługi inżynieryjne; analiza i ocena specjalistycznych materiałów, urządzeń
medycznych, diagnostycznych.
Konsulting: Nadzór i zarządzanie budową; Konsultant d/s Bezpieczeństwa; W biurze w
miejscu budowy.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ITINERA

Strona Firmy

www.itinera-spa.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

ITINERA to włoska firma budowlana, która od ponad 75 lat obsługuje duże projekty w
dziedzinie infrastruktury technicznej i budownictwa cywilnego we Włoszech i na
całym świecie.
Na początku lat sześćdziesiątych firma ITINERA stała się częścią GRUPY GAVIO,
jednej z czołowych grup przemysłowych we Włoszech, aktywnej w wielu sektorach,
począwszy od koncesji autostradowych i budowy infrastruktury technicznej do
transportu, portów, logistyki, koncesji parkingowych, technologii, energii i przemysłu
stoczniowego.
Od 1980 roku ITINERA jest wiodącym wykonawcą dużych projektów w dziedzinie
infrastruktury technicznej i budownictwa cywilnego.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

K-TECH

Strona Firmy

www.k-tech.company

Profil zainteresowań

C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Pomimo, że K-TECH SP. Z O.O. to młoda firma, może ona liczyć na doświadczenie i
wsparcie swych udziałowców, tak samo jak na wsparcie ekonomiczne i referencje od
swych założycieli, którzy działają w tej branży od ponad 40 lat.
Kategorie usług świadczonych przez K-TECH:
- Działalność deweloperska
- Zarządzanie projektem i budową
- Zarządzanie składnikami majątku, nieruchomościami i obiektami
- Zielona energia
Możemy działać jako Wykonawca E.P.C. odpowiedzialny za prace inżynierskie,
dostawy i budowę także dzięki kwalifikacjom i kompetencjom naszych
wyspecjalizowanych spółek zależnych (m.in. jako Główny Inżynier). Posiadamy
zdolność do zarządzania całą gamą realizowanych działań jako Generalny
Wykonawca, pewnie zajmując stanowisko wyłącznego kontrahenta odpowiedzialnego
za cały projekt.
Rozrost wydziału naszej firmy zajmującego się zieloną energią dobrze odzwierciedla
uwagę, jaką przykładamy do ochrony i poprawy stanu środowiska.
Produkcja energii odnawialnej, głównie fotowoltaicznej oraz hydroenergetyka w
Polsce, we Włoszech i zagranicą to drugie pole naszej działalności, w którym nasz
wydział ds. zielonej energii także występuje jako Generalny Wykonawca.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA

Strona Firmy

www.mattioda.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

Historia firmy MATTIODA rozpoczyna się w 1892 r. Już od tamtych czasów firma
konsekwentnie wykonuje różnorodne zlecenia budowlane przy budowie tuneli, mostów
i wiaduktów, dróg i autostrad, elektrowni wodnych oraz w dziedzinie budownictwa
cywilnego.
Firma działa we Włoszech i za granicą, świadcząc usługi dla ważnych Klientów
publicznych i prywatnych, z nieograniczonymi ilościowo uprawnieniami dot.
głównych kategorii prac, oferując najlepsze istniejące technologie budowlane oraz
gwarantując optymalne wyniki każdego realizowanego przedsięwzięcia.

1

ITALY & POLAND: BUILDING TOGETHER 2016
16 czerwca 2016
Warszawa, Polonia Palace Hotel
PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

NAICI - INTERNATIONAL TRADE OFFICE

Strona Firmy

www.naici.it
www.riflessidiresina.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo

Opis Firmy

NAICI to firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej,
oferująca szeroką gamę żywic i produktów specjalnego przeznaczenia przeznaczonych
do zastosowania przy budowie, ochronie oraz konserwacji wszelkiego rodzaju
konstrukcji.
Tworzymy produkty NAICI, by zaspokajać potrzeby najlepszych specjalistów branży
budowlanej. NAICI posiada kilka linii produktów: Proszki do różnych powierzchni
budynków, podłogi z żywicy do zastosowania w budownictwie cywilnym i
przemysłowym, membrany hydroizolacyjne oraz produkty chroniące przed wilgocią.
Przy pomocy naszych zaawansowanych technologii znajdziemy rozwiązanie dla
każdego konkretnego problemu i każdego konkretnego produktu.
Ponadto, NAICI oferuje swym klientom stałe doradztwo techniczne i kursy
szkoleniowe dla wnioskodawców.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.naici.it
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

NOVACO COSTRUZIONI SAS

Strona Firmy

www.novacocostruzioni.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe

Opis Firmy

Nasza firma założona w 1993 r. prowadzi specjalistyczną działalność w dziedzinie
techniki oszczędzania energii oraz budowy dróg, pracując zarówno dla sektora
publicznego, jak i prywatnego.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

PILOSIO SPA

Strona Firmy

www.pilosio.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

PILOSIO to jedna z wiodących europejskich firm w branży sprzętu dla budownictwa i
konserwacji. Została założona w 1961r. jako producent rusztowań i szalunków do ścian
nadziemnych, podłóg, systemów ziemnych obudów bezpieczeństwa a także sprzętu na
sprzedaż i wynajem. Ponadto, PILOSIO specjalizuje się w projektowaniu, budowie i
sprzedaży konstrukcji scenicznych, takich jak podesty sceniczne platformy,
wykładziny oraz wieże audio i video.
Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, niedaleko Wenecji; nasze obiekty zajmują
tam łączną powierzchnię 56 tys. metrów kwadratowych, z czego 24 tys. pod dachem.
PILOSIO to firma międzynarodowa: poza mocną obecnością we Włoszech, kładziemy
duży nacisk na rynki zagraniczne, a w szczególności: Bliski Wschód, Afrykę Północną,
Kanadę i Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Australię, Afrykę Południową,
kraje WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) oraz Europę Wschodnią. Oferujemy
swe doświadczenie, by zapewnić klientom osiągnięcie efektywnych kosztowo
wyników oraz szybki dostęp do najnowszych rozwiązań w dziedzinie budownictwa i
konserwacji celem wdrożenia aplikacji o najwyższej wydajności.
Ponadto, w celu zapewnienia specjalistyczne wsparcia technicznego założyliśmy
własne biuro projektowe, które koncentruje się na usługach inżynierskich na
najwyższym poziomie, poszukując najlepszych rozwiązań we współpracy z klientem,
począwszy od etapu przetargu po fazę wsparcia „on-site”. PILOSIO oferuje szeroką
gamę produktów: szalunki ścienne i szalunki płytowe, systemy obudowy wykopów,
wielokierunkowe rusztowania, rusztowania aluminiowe, systemy okładzin wykopów,
tymczasowe pokrycie dachu.
Ponadto, PILOSIO oferuje w skali globalnej wysokiej jakości usługi skierowane do
dużych sprzedawców detalicznych: wsparcie techniczne, projektowanie i obliczenia,
pomoc „on-site”, zagospodarowania terenu, pokazy montażu „on-site”, kursy na temat
bezpieczeństwa, logistyka materiałowa „on-site”.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

PIRRONE Vincenzo, Impresa Costruzioni

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Przedsiębiorstwo z czterdziestoma latami doświadczeń w budownictwie dla sektora
publicznego i prywatnego w zakresie budowy, konsolidacji i modernizacji budynków
różnego przeznaczenia, w tym przemysłowych, robót drogowych, instalacji
technologicznych, zagospodarowania terenów zielonych i planowania urbanistycznego.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

PIZZAROTTI & C. SPA

Strona Firmy

www.pizzarotti.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Firma PIZZAROTTI & C. S.p.A została założona w 1910 r. przez p. Gino Pizzarotti
kjako jedynego właściciela, a w 1945 r. przekształcona w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością przez p. Pietro Pizzarotti, ojca obecnego Prezesa Spółki Akcyjnej
– p. Paolo Pizzarotti; firma została bowiem spółką akcyjną w 1961 r. z kapitałem
zakładowym netto stanowiącym równowartość dzisiejszych 460 milionów Euro.
Przez wszystkie te lata firma PIZZAROTTI & C. S.p.A. nieustannie się rozwijała, a od
końca lat pięćdziesiątych skonsolidowała swą obecność w branży budowlanej i w
dużych robotach publicznych oraz przedsięwzięciach infrastrukturalnych
wykonywanych na zlecenie agend rządowych oraz wielu największych włoskich i
światowych firm. Potencjał przemysłowy i handlowy jaki osiągnęła PIZZAROTTI
wyraża się w obrocie przekraczającym 1,2 mld Euro, co umożliwia zaliczenie
firmy do 4 największych spółek budowlanych we Włoszech oraz zapewnia jej
czołową pozycję wśród wiodących międzynarodowych graczy.
Grupa PIZZAROTTI swą światową centralę nadal posiada w Parmie, choć aktywność
firmy i zdolność realizacji ważnych projektów doprowadziły do jej ekspansji poza
granicami kraju: firma pracuje obecnie w ponad 20 krajach świata i nadal poszerza
obszar swej działalności.
PIZZAROTTI stała się krajowym i międzynarodowym liderem w sektorze
infrastruktury technicznej, takiej jak tunele, drogi i autostrady, koleje, lotniska, mosty,
projekty wodne i tamy; również w dziedzinie dużych i złożonych przedsięwzięć
budownictwa cywilnego, jak szpitale, hotele i ośrodki turystyczne oraz budynki
mieszkalne, komercyjne i edukacyjne.
W działalności grupy szczególne znaczenie odgrywa branża prefabrykatów oraz branża
nieruchomości. Firma zdobyła również doświadczenie i dużą biegłość w dziedzinie
koncesji. Obecnie z powodzeniem zarządza kontraktami typu "design, build and
management / projektowanie, budowa i zarządzanie", zarówno w budownictwie
cywilnym, jak też w przypadku infrastruktury technicznej.
W skrócie, umiejętność "rozwiązywania problemów", przywiązanie do pracy i jakość
wykonania pozwalają firmie osiągać znakomite wyniki, również w trudnych i
złożonych warunkach. Mając to wszystko na względzie, PIZZAROTTI pragnie oddać
do dyspozycji naszych Klientów całą naszą wiedzę i doświadczenie, wszystkie
umiejętności i nasz wielki entuzjazm.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

RENCO SPA

Strona Firmy

www.renco.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

RENCO SPA – włoska firma założona w 1979r. nieprzerwanie oferuje Klientom
solidne rozwiązania biznesowe w coraz bardziej złożonym i wymagającym
środowisku. Dzięki ewolucji know-how, naszemu innowacyjnemu podejściu i
najlepszym – dostosowanym do potrzeb Klienta - praktykom, RENCO od chwili
założenia nieustannie dostarcza Klientom najbardziej efektywne i najbardziej opłacalne
rozwiązania. Firma, utworzona jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
rozpoczęła działalność od projektowania i projektów inżynieryjnych w sektorze ropy
naftowej i gazu. Obecnie firma rozszerza swoją działalność, oferując szeroki wachlarz
usług, które adresują stale zmieniające się potrzeby naszych Klientów. Podstawowa
działalność RENCO obejmuje doradztwo, zapewnienie personelu technicznego oraz
usługi inżynierskie i budowlane dla sektora energetyki, sektora ropy naftowej i gazu
oraz dla sektora infrastruktury cywilnej. RENCO posiada certyfikat ISO 9001: 2008
oraz ISO 14001: 2004 oraz OHSAS 18001: 2007. W wyniku stałego wzrostu obecna
struktura organizacyjna firmy skupia się wokół czterech głównych działów: Przemysł,
Infrastruktura, Usługi i Zarządzanie Aktywami/Asset Management. Każdy dział jest
obsadzony przez zespół wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów
pod kierownictwem menedżerów z udokumentowanymi osiągnięciami w realizacji
wymagań Klienta i macierzystej firmy. Realizacja tysięcy projektów w ponad 50
krajach całego świata dała firmie rozległe międzynarodowe doświadczenia oraz
spowodowała, że REMCO stała się firmą globalną prowadzącą obecnie 16 biur w 10
krajach świata. Wykorzystując sprawdzone sposoby zarządzania projektami w
powiązaniu ze skutecznymi systemami kontroli i zapewniania jakości oraz systemami
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, personel RENCO, liczący ponad 300
Europejczyków i ponad 1350 pracowników z innych kontynentów, może
zrealizować każdy projekt z maksymalnym naciskiem na bezpieczeństwo, jakość i
terminowość wykonania.
WIZJA: Przy dodatkowym nacisku na tworzenie i zachowanie długoterminowych
relacji ze wszystkimi Klientami, firma RENCO traktowana jest jako wiodący dostawca
najnowocześniejszych usług technicznych i zarządczych, które pomagają Klientom
osiągnąć swe cele biznesowe.
MISJA: Poprzez świadczenie zintegrowanych i skrojonych na miarę Klienta usług w
zakresie zarządzania technicznego i zarządzania zasobami, które spełniają i
przekraczają oczekiwania Klienta, RENCO dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji na
wszystkich obsługiwanych rynkach.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

RIZZANI DE ECCHER SPA

Strona Firmy

www.rde.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe
I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

Włoska GRUPA DE ECCHER jest wiodącym graczem na międzynarodowym rynku
budowlanym z ponad 4000 pracowników i obrotem 580 mln Euro, wykonywanym
głównie zagranicą.
Grupa pracuje bądź pracowała w ponad 70 krajach świata.
Istnieją pewne rynki, na których nasza obecność jest silniejsza i bardziej zakorzeniona
niż na innych (CIS, GCC, USA), ale nasza strategia handlowa opiera się na stałej
dywersyfikacji działalności w nowych obszarach geograficznych o dużym potencjale.
RIZZANI DE ECCHER powstała w wyniku fuzji (w 1970r.) przeprowadzonej przez
Riccardo de Eccher pomiędzy własną firmą (założoną w 1948 r.) a spółką Rizzani
(założoną w 1831 r. roku i bardzo aktywną za granicą).
Bogate doświadczenie i umiejętności obu tych dwóch firm spłynęły wówczas do spółki
Rizzani de Eccher, zarządzanej od tego czasu przez rodzinę de Eccher, kładąc
podwaliny pod obecną strukturę spółki.
Przez lata GRUPA DE ECCHER umacniała swą pozycję lidera w czterech głównych
obszarach:
- budynki (wysoki poziom / prace kompleksowe / duże prace restauracyjne)
- infrastruktura
- budowa mostów: prace inżynieryjno-budowlane oraz sprzęt
- działalność deweloperska.
Szczególnym atutem firmy jest dziedzina mostów i wiaduktów, gdzie synergia między
Rizzani de Eccher, Deal i Tensacciai czyni grupę zdolną do oferowania Klientom
kompletnego pakietu obejmującego projektowanie i infrastrukturę, projektowanie
sprzętu do wodowania, systemy sprężania wstępnego, dostawa złączy, barier
ograniczających i odciągów oraz prace konstrukcyjne.
KLUCZOWE DANE
4 282 pracowników
Obrót w 2014r: 580 mln Euro
Portfolio zleceń: 3500 mln Euro, z czego 95% zagranicą
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ROMA SRL

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

ROMA SRL działa od ponad 10 lat w branży restauracji i budowy budynków
publicznych i prywatnych na terenie całego kraju. Ma oddziały w Katanii i w Rzymie.
Podstawowe wartości firmy to profesjonalizm i przejrzystość. Solidne doświadczenie
wysoko wykwalifikowanego zespołu, oferującego kompletną obsługę oraz nadzór nad
realizacją prac od projektu do końcowego odbioru. Gwarantujemy wykwalifikowany i
zdeterminowany personel oraz nieustanne badania nad najnowocześniejszymi
technologiami dostępnymi na rynku. Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie
realizacji najambitniejszych i najtrudniejszych projektów ze spełnieniem najwyższych
standardów jakości, wydajności, funkcjonalności i pro-ekologiczności. W ostatnich
latach firma dokonała znaczących inwestycji dla poprawy procesów produkcyjnych
oraz optymalizacji wykorzystania urządzeń przemysłowych i surowców.
SEGMENTY OPERACYJNE
ROMA SRL oferuje szeroką gamę usług świadczonych z najlepszą starannością,
technologią i wysoką jakością w zakresie następujących prac:
- renowacja i restauracja budynków, w tym podlegających ochronie konserwatora;
- rewitalizacja;
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
- wykopaliska archeologiczne;
- budowa budynków różnego przeznaczenia, w tym przemysłowych;
- zwyczajne i nadzwyczajne konserwacje;
- wykopy i prace rozbiórkowe;
- instalacje technologiczne, instalacje elektryczne, systemy grzewcze, instalacje
klimatyzacyjne, systemy fotowoltaiczne, systemy kamerowe do wykrywania włamań;
- roboty drogowe;
- projektowanie.
CERTYFIKATY
Firma posiada certyfikat SOA (obowiązkowy we Włoszech przy uczestnictwie w
przetargach na realizację zamówień na roboty publiczne) w następujących kategoriach:
- OG1-budynki, w tym przemysłowe
- OG2-restauracja i konserwacja obiektów podlegających ochronie;
- OG9 elektrownie;
- OS3 instalacje wodociągowe, kuchnie i pralnie;
- OS 28 ogrzewanie i klimatyzacja;
- OS 30 wewnętrzne instalacje elektryczne, telefony, radiotelefony i telewizja.
ROMA SRL nadal poszerza zakres kategorii, na które posiada certyfikat SOA.
Firma wprowadziła system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z normą UNI
EN ISO 9001: 2008.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Strona Firmy

www.grupporomano.com

Profil zainteresowań

C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo

Opis Firmy

Firma "ROMANO COSTRUZIONI & C. s.r.l." działa w sektorze prywatnym i
publicznym od ponad 30 lat; firma powstała w listopadzie 1980 r. w formie spółki
komandytowej, a następnie w 2004 r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością
Obszar działalności firmy obejmuje cały zakres budownictwa, natomiast jej główny
rozwój przypada na sektor budownictwa publicznego; Dzięki wykorzystaniu
najkorzystniejszych technologii firma ROMANO COSTRUZIONI & C. s.r.l osiągała i
nadal osiąga ambitne cele w fazie projektowej i wykonawczej bardzo
skomplikowanych prac.
Spółka posiada ważny certyfikat SOA wydany przez firmę ITALSOA S.p.A. na
podstawie włoskiego dekretu ministerialnego nr 37/08 (nowelizującego poprzedni
dekret nr 46 z dn. 5 marca 1990) na instalację, przebudowę, rozbudowę i konserwację
obiektów, zgodnie z art. 1 w/w dekretu, litery A-B-C-D-E-F oraz certyfikaty UNI EN
ISO 9001: 2008 "Systemy zarządzania jakością, certyfikacja UNI EN ISO 14001:
2004" System zarządzania środowiskowego „BS OHSAS 18001: 2007", „System
zarządzania bezpieczeństwem ".
Firma należy do ACEN (włoskie ogólnokrajowe stowarzyszenie firm budowlanych z
Neapolu) oraz posiada poparcie włoskiego ogólnokrajowego stowarzyszenia firm
budowlanych A.N.C.E.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

SADDEMI Costruzioni s.r.l.

Strona Firmy

n.d.

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

SADDEMI COSTRUZIONI posiada czterdzieści lat doświadczenia w branży
budowlanej, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, w zakresie budowy i
przebudowy budynków, również przemysłowych, budowy dróg, itd.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

SEDIR-DEBAR

Strona Firmy

www.sedirsrl.com
www.debar.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
E Turystyka-hotelarstwo
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

Od ponad 25 lat grupa prowadzi rozgałęzioną działalność w różnych segmentach
włoskiego rynku prac budowlanych. Grupa specjalizuje się w realizacji i utrzymaniu
infrastruktury cywilnej, lotnisk, szpitali oraz innych obiektów opieki zdrowotnej,
realizuje budynki o wysokiej wartości artystycznej i architektonicznej, prowadzi
renowację i konserwację budynków podlegających ograniczeniom architektonicznych
oraz realizuje budynki mieszkalne o wysokiej efektywności energetycznej.
Misją grupy jest optymalnie zaspokojenie potrzeb Klientów poprzez pro-aktywne
zarządzanie, nieustanne prace badawczo-rozwojowe oraz wprowadzanie innowacji
technologicznych i organizacyjnych. Kompetencje, uczciwość, rzetelność, stosowanie
rygorystycznych standardów jakości, pełna zgodność z obowiązującymi normami, a
także umiejętność dzielenia się technologicznym know-how od zawsze stanowiły
zasady naszej działalności, które pozwoliły nam zostać punktem odniesienia dla całego
sektora budownictwa i renowacji budynków.
Nasza grupa od zawsze działała na rzecz poprawy warunków życia. Uważamy, że
dobra jakość życia jest przesłanką szczęśliwego i produktywnego społeczeństwa.
Zmieniamy miejsca. Budujemy przyszłość. Projektujemy sposoby na życie.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

SIME POLSKA SP. ZO. O.

Strona Firmy

www.simepolska.pl

Profil zainteresowań

F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

SIME Polska Sp. z o.o. to firma polska, która należy do Gruppo SIME z główną
siedzibą w miejscowości Crema (CR). Firma prowadzi działalność w sektorze
dystrybucji i obrotu gazu ziemnego od 2009 r. Poprzez sieć własnych gazociągów o
długości 175 km dostarcza obecnie gaz do gmin i miast położonych na zachód od
Warszawy. Firma dostarcza gas ziemny do około 70 odbiorców przemysłowych oraz
do prawie 1000 mieszkań i małych klientów biznesowych zlokalizowanych w
następujących powiatach: Warszawa-Zachód, Sochaczew i Grodzisk Mazowiecki. W
2015 r. firma sprzedała ponad 26 mln metrów sześciennych gazu ziemnego.
Obecnie SIME Polska realizuje inwestycje gazowe w innych lokalizacjach: w Łodzi, w
województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie mazowieckim.
Spółka zamierza również działać w sektorze transgranicznego obrotu gazu i energii.
SIME Polska Trading Sp. z o. o. spółka zależna Sime Polska Sp. z o.o. zajmująca się
sprzedażą gazu ziemnego. Oferuje dostawy gazu ziemnego po konkurencyjnych
cenach dla konsumentów posiadających podłączenie do gazociągu w całej Polsce,
stosując proste zasady płatności za zużyty gaz w oparciu o wskazania licznika. Firma
zapewnia kompleksową pomoc w trakcie procesu zmiany dostawcy.
Grupa SIME działa na włoskim rynku energetycznym od 1952 r. Składa się z
następujących spółek:
SIME SpA zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego; Obecnie dostarcza gaz do ponad
115.000 użytkowników końcowych w 40 gminach we Włoszech, posiadając sieć
dystrybucyjną gazu o ponad 1.600 km długości.
SIME-COMM zajmuje się handlem gazem ziemnym. Obecnie firma dostarcza gaz
ziemny do ponad 95.000 klientów instytucjonalnych, komercyjnych i mieszkaniowych.
Obecnie sprzedaje ok. 200 mln metrów sześciennych gazu ziemnego i 20 mln kWh
energii elektrycznej.
SIME Energia świadczy innowacyjne usługi w sektorze energetycznym. W
szczególności projektuje i realizuje przesył energii cieplnej, energii elektrycznej oraz
produkuje sprzęt do wytwarzania ciepła poprzez zastosowanie kogeneracji (skojarzonej
produkcji ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym); oferuje
także usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń dla użytkowników sektora
przemysłowego, handlowego i domowego oraz publicznych dostawców mediów.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA
SPA

Strona Firmy

www.condotte.com

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe

Opis Firmy

Firma założona w 1880 roku jest jedną z największych włoskich firm
ogólnobudowlanych działających we Włoszech oraz zagranicą przy realizacji prac
budowlanych w dziedzinie transportu drogowego i kolejowego, budownictwa
morskiego i portów, robót hydraulicznych, wodnych oraz specjalistycznych, realizując
budowy i renowacje.
W swej bogatej, ponad stuletniej historii firma CONDOTTE budowała zapory i
elektrownie wodne, autostrady, drogi, linie kolejowe, włącznie z koleją podziemną,
budowała porty i prowadziła prace na morzu, realizowała również prace hydrauliczne i
projekty irygacyjne, lotniska, prace podziemne, roboty budowlane przy budowie
elektrociepłowni, obiekty sportowe i przemysłowe oraz obiekty opieki zdrowotnej,
zarówno w kraju jak i za granicą.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Strona Firmy

www.spinosacostruzioni.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
C Nieruchomości (mieszkalne, niemieszkalne)
D Budownictwo przemysłowe
E Turystyka-hotelarstwo
G Budownictwo szpitalne

Opis Firmy

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA, założona w 1978 r. przez jej
późniejszego Prezesa i Przewodniczącego Zarządu, pana Giovanni Spinosa, prowadzi
działalność w zakresie budownictwa ogólnego, wyróżniając się skonsolidowanym
know-how przy realizacji budynków mieszkalnych i komercyjnych, renowacji i
odbudowie dziedzictwa kulturowego terenów chronionych, tworzeniu infrastruktury i
sieci drogowej, tuneli, mostów, fundamentów specjalnych, a także realizacji
przedsięwzięć,
które
wymagają
instalacji
zaawansowanych
systemów
technologicznych – przy czym, wspólnym elementem tych wszystkich projektów są
stawiane przez nie wielkie wyzwania.
Ta renomowana firma budowlana opiera swą pozycję konkurencyjną na
zdywersyfikowanym zestawie aktywów: poczynając od sprawności technicznej i
operacyjnej, skończywszy na solidnej bazie finansowej, know-how zdobytym przez
ponad trzydzieści lat elastycznej pod względem organizacyjnym działalności,
drobiazgowym staraniem o jakość finalnego produktu i nieustanną troską o etyczne
aspekty prowadzenia biznesu, co dotyczy wszystkich pracowników firmy, od
najwyższych stanowisk zarządczych do stanowisk operacyjnych. Firma szczyci się
również zaangażowaniem w skrupulatne przestrzeganie procedur dotyczących
oddziaływania na środowisko – ta filozofia leży u podstaw naszego najnowszego
przedsięwzięcia w sektorze energii odnawialnej.
SPINOSA COSTRUZIONI oferuje się jako model zarządzania alternatywny wobec
dużych firm budowlanych, które ze względu na rozmiar nie zawsze są w stanie
poradzić sobie z oczekiwaniami danego terytorium. Średnia wielkość firmy, a także
centralna rola relacji międzyludzkich w naszych codziennych działaniach, pozwalają
nam docenić lokalne wartości dopełniające intencje klienta. Firma zatrudnia 50
pełnoetatowych pracowników i generuje rotacyjne zatrudnienie na poziomie co
najmniej kolejnych 100 pełnych etatów. Nasz elastyczny model organizacyjny może
skutecznie identyfikować wszystkie pojawiające się potrzeby, niezbadane segmenty
rynku, jak również dzisiejsze nisze mogące się przekształcić w jutrzejsze trendy. W
centrum naszej misji jest łączenie efektywności operacyjnej z innowacjami
technologicznymi oraz etycznym wymiarem działalności w przekonaniu, że sektor
budowlany musi obecnie sprostać wyzwaniom, które zdążyły już przekształcić inne
sektory przemysłowego świata.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

STAGI SRL

Strona Firmy

www.stagisrl.com

Profil zainteresowań

H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

Założony w 2007 roku interdyscyplinarny zespół prowadzący różnorodną działalność
zawodową. Każdy współpracownik posiada specjalistyczne umiejętności i
doświadczenie, co pozwala na przedstawienie zróżnicowanej oferty dostosowanej do
potrzeb Klienta. Obecnie działa również na rynkach zagranicznych, w Albanii i Etiopii
Gama przedsięwzięć i usług obejmuje:
- Konserwację i renowację budynków ze szczególnym uwzględnieniem renowacji,
naprawy i odbudowy budynków uszkodzonych przez trzęsienia ziemi,
- nowe przedsięwzięcia budowlane,
- infrastrukturę publiczną, tereny zielone oraz powiązane usługi
- przygotowanie harmonogramów i planów przestrzennych
- doradztwo i inżynieria środowiska, badanie wpływu na środowisko
- projekty koncepcyjne, projekty wstępne, projekty techniczne
- studia wykonalności i wstępne studia wykonalności
- opracowanie planów zagospodarowania
- zarządzanie projektami, nadzór nad pracami
- dokumenty budowlane
- badania terenowe
- testy
- rachunkowość
- kontrolę czasu realizacji i kosztów
- planowanie i audytowanie projektu
ZESPÓŁ
- Architekt Alessandro Leone, ur. 21/09/59 w Avezzano, zamieszkały w miejscowości
Scurcola Marsicana przy Via dei Mirtilli nr 5 (Cappelle dei Marsi) T.C.
LNELSN59P21A515, zarejestrowany w Ordine degli Architetti L'Aquila od 1986 r.
pod numerem 174, wspólnik, zarządza sprawami technicznymi, pełnomocnik firmy;
- Architekt Arturo Livio Sacchi ur. 15/07/1955 w Neapolu, zamieszkały w Rzymie
przy ul. Tomacelli nr. 103, T.C. CCRRL55L15F839J, zarejestrowany w Ordine degli
Architetti Rzymu od 1980 r. pod numerem 7871, menadżer, doradca i wspólnik;
- PG. Alessandro ur. 29/06/1958 w Neapolu, zamieszkały w Camerino (MC) przy ul.
Carlo Crivelli nr. 36, T.C. NRTLSN58H29F839O, zarejestrowany w stowarzyszeniu
zawodowym regionu Marche od 1986 r. pod numerem 36, zarządza sprawami
technicznymi, doradca i wspólnik;
- PG. Marcello Maccari, ur. 29/05/1959 i zamieszkały w Camerino (MC) przy ul.
Girolamo Di Giovanni, T.C. MCCMCL59E29B474D, zarejestrowany w
stowarzyszeniu zawodowym regionu Marche od 1992 r. pod numerem 353, zarządza
sprawami technicznymi, doradca i wspólnik;
- Architekt Francesca Romana Moretti, ur. 20/02/1976 w Neapolu,
T.C.:MRTFNC76B60H501 Przedstawiciel Studio Sacchi s.a.s di F.R. Moretti & C, z
siedzibą w Rzymie przy Via Tomacelli 103, zarejestrowany w stowarzyszeniu
architektów Rzymu od roku 2001 pod numerem 7918, wspólnik.
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PROFILE UCZESTNICZĄCYCH FIRM WŁOSKICH
Nazwa Firmy

S.T.E. SRL Structure and Transport Engineering

Strona Firmy

www.stesrl.net

Profil zainteresowań

I Usługi doradcze w zakresie techniczno-ekonomicznym

Opis Firmy

S.T.E. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona w 1980 r. w Rzymie.
Firma od ponad 30 lat prowadzi działalność w branży projektowania i budownictwa
cywilnego oraz w dziedzinie badań. STE zdobyła duże doświadczenia w dziedzinie
inżynierii transportu, realizując wiele projektów transportowych, gdzie każdorazowo
świadczyła pełną gamę usług związanych z zaplanowaniem i zaprojektowaniem całego
systemu transportu: drogi, autostrady, mosty, koleje oraz obiekty transportu
wielomodalnego. Świadczone usługi obejmują: Studium pre-inwestycyjne, studium
wykonalności, studium oddziaływania na środowisko przez daną infrastrukturę
transportową, plan bezpieczeństwa, modelowanie miejskiego i regionalnego transportu,
plany zagospodarowania, projekty wstępne, końcowe, szczegółowe i budowlane,
przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad pracami, usługi doradcze przy
zarządzaniu projektem, kontrola i monitoring projektu, analiza społeczna i
ekonomiczna, analiza ruchu.
STE jest obecnie jednym z włoskich liderów w zakresie planowania infrastruktury
transportowej ze względu na dostęp do własnych innowacyjnych metod oraz niezwykle
doświadczony kluczowy personel firmy (około trzydziestu pięciu osób) kierowany
przez p. Eugenio Moroni, Partnera i Dyrektora Zarządzającego STE przy wsparciu
naukowego doradztwa i nadzoru ze strony prof. Francesco La Camera. Przy
projektowaniu ochronnych barier drogowych o profilu "New Jersey", osadzonych w
betonie zbrojonym, firma STE miała okazję współpracować z amerykańskimi firmami
inżynierskimi. STE współpracowała także z najważniejszymi włoskimi firmami
budowlanymi (Anas spa, Autostrade spa, Condotte d'Acqua spa, Astaldi SPA,
Impregilo spa, Salini Costruttori spa, Impresa Strabag), wykonując plany
najważniejszych dróg i autostrad we Włoszech (zewnętrzna obwodnica Rzymu,
autostrada Mediolan - Neapol droga krajowa Aurelia - La Spezia, autostrada 1 SA - RC
autostrady, itd). STE współpracuje również z administracją publiczną regionu Lacjum,
gminą Rzymu, administracją regionu Lombardia, itd. Firma pracuje teraz dla
amerykańsko-włoskiej spółki, założonej celem zbudowania nowego stadionu
piłkarskiego w Rzymie.
Łączny obrót STE z ostatnich dziesięciu lat wynosi 53 miliony Euro. STE zwiększa
swą obecność zagranicą, w krajach jak Algieria czy Rumunia, gdzie posiada lokalne
oddziały i personel. STE korzysta również z usług i doradztwa wielu niezależnych
specjalistów przeprowadzając badania geotechniczne, geognostyczne i geologiczne,
badania tuneli, badania hydrologiczne, wyliczenia metryczne, badań archeologicznych,
prace topograficzne, rzeźby terenu, itp.
Od 2000r. STE posiada certyfikat ISO 9001: 2008 wydany przez DNV na
projektowanie i nadzór nad transportowymi pracami budowlanymi, a od 2014 roku
System Zarządzania Środowiskowego. STE jest również wpisane do rejestrów firm
doradczych świadczących usługi dla
międzynarodowych korporacji: AIPCR
Environmental Commission), TRB (Transportation Research Board) USA
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TECHNITAL SPA

Strona Firmy

www.technital.it

Profil zainteresowań

A Infrastruktura Transportu (drogi, koleje, lotniska)
B Infrastruktura portowa
F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)
H Usługi inżynieryjne, architektoniczne i projektowe

Opis Firmy

TECHNITAL to prywatna spółka akcyjna utworzona 50 lat temu (w 1964 r.), będąca
jedną z najstarszych inżynierskich firm konsultingowych we Włoszech. Dzięki
wysokiemu
poziomowi
wiedzy,
swemu
dynamicznemu
charakterowi,
wszechstronności, autonomii oraz wydajności zarządzania, a także dzięki korzyściom
płynącym z zastosowaniu wyrafinowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
firmie powierzono realizację dużych projektów krajowych i międzynarodowych
zlecanych przez jednostki publiczne i prywatne, a także międzynarodowe instytucje
finansowe.
TECHNITAL posiada biura we Włoszech: w Mediolanie i Weronie oraz 11
oddziałów/stabilnych organizacji zagranicą, w 11 różnych krajach.
TECHNITAL to dynamicznie rozwijająca się firma, której działalność obejmuje
infrastrukturę transportu (drogi i autostrady, linie kolejowe, żeglugę śródlądową,
transport miejski, porty i lotniska), hydraulikę (instalacje do odsalania i uzdatniania
wody pitnej, tamy, akwedukty, kanalizację, oczyszczalnie ścieków), inżynierię morską
i przybrzeżną, inżynierię środowiska oraz inżynierię sanitarną (wysypiska, zakłady
recyklingu, spalarnie - poczynając od spalarni odpadów do zakładów energetycznych),
budynki i architekturę.
Firma oferuje pełen zakres usług, począwszy od opracowań planistycznych i studiów
wykonalności aż do szczegółowego projektu, prac nadzorczych i pomocy technicznej:
zarządza projektami, wykonuje planowanie i ocenę ekonomiczno-finansową
inwestycji, studium wykonalności i ocenę techniczno-ekonomiczną, wszystkie
poziomy projektowania, analizę i ocenę oddziaływania na środowisko, badania ruchu,
oferuje zaopatrzenie i wsparcie przy przetargach, nadzór budowlany, zapewnienie
jakości, testowanie i oddanie do eksploatacji, prowadzi koordynację i nadzór badań
naukowych i laboratoryjnych, przygotowuje analizy i symulacje hydrodynamiczne i
hydrogeologiczne, opracowuje i stosuje metody analiz i modelowania komputerowego.
Interdyscyplinarny zespół TECHNITAL liczy ok. 350 osób, uzupełnianych w razie
potrzeby licznymi zewnętrznymi konsultantami i specjalistami, zarówno włoskimi, jak
i zagranicznymi.
TECHNITAL posiada certyfikat ISO 9001: System zarządzania jakością 2008. Firma
posiada również certyfikaty ISO 14001: Jakość zarządzania środowiskowego 2004
wydany przez OHSAS 18001: 2007 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz certyfikat SA
8000 Odpowiedzialność społeczna.
TECHNITAL opracował własną politykę kontroli jakości, stale aktualizowaną i
stosowaną, który pozwala firmie zagwarantować jakość swych usług oraz zapewnić
klienta o spełnianiu przez te usługi wymaganych norm jakościowych.
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WT ENERGY SRL

Strona Firmy

www.wt-energy.com

Profil zainteresowań

F Energia-Środowisko (uzdatnianie wody i odpadów)

Opis Firmy

Właściwa synergia pomiędzy odpadami, energią a środowiskiem.
WT ENERGY to firma inżyniersko-dostawcza oferująca innowacyjne rozwiązania w
dziedzinie recyklingu odpadów komunalnych, sortowanych i niesortowanych oraz ich
konwersji na energię. Technologie sortowania obejmują linię do sortowania surowców
wtórnych oraz ich wstępnej obróbki, system beztlenowej fermentacji oraz
elektrociepłownie VLE (o bardzo niskiej emisji).
Nasi eksperci opracowali innowacyjne oprogramowanie umożliwiające zdalne
sterowanie procesem fermentacji beztlenowej. Technologia ta, w połączeniu z
podwójnym procesem fermentacji oraz prasowaniem (ekstruzją) odpadów, gwarantuje
optymalną wydajność w przetwarzaniu odpadów organicznych pochodzących ze
zbiórki śmieci komunalnych i biomasy rolniczej.
Elektrociepłownie VLE mogą przekształcać różne materiały (RDF, odpady medyczne,
biomasę, niektóre odpady przemysłowe) w energię elektryczną i cieplną zgodnie z
rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nasza najnowsza
elektrociepłownia osiągnęła 90% redukcji emisji wobec wspólnotowych limitów.
Możemy się też pochwalić, że nasz zespół inżynierów doskonalił swe umiejętności
przy projektowaniu zakładów gorzelni z odzyskiem energii z produkcji oraz
oczyszczalni ścieków.
WT ENERGY oferuje zindywidualizowane, zorientowane na wydajność rozwiązania
w dziedzinie przekształcania odpadów w energię, oczyszczalnie ścieków
odpowiadające konkretnym wymaganiom naszego Klienta, wolumenowi ścieków i
rozmiarom obiektu. Oferujemy pełną obsługę projektów, od wstępnych faz
przygotowania i projektowania, poprzez budowę i zarządzanie.
Nasze działania obejmują cztery fazy:
1. KONSULTING
Analiza wczesnych stadiów nowego obiektu. Analiza istniejącego zakładu w celu
zapewnienia optymalnej wydajności, niezawodności i rentowności (minimalizacja
kosztów, maksymalizacja wydajności i skuteczność). Identyfikacja krótkoterminowych
celów realizowanej optymalizacji zakładu oraz określenie najlepszych praktyk.
2. INŻYNIERIA
Wykonywanie analiz wykonalności. Sporządzenie projektu technicznego zakładu
zgodnie z ogólną koncepcją WT ENERGY.
3. ZAKŁAD POD KLUCZ
Zarządzanie budową zakładu, koordynowanie działań Generalnego Wykonawcy oraz
wsparcie przy pierwszym uruchomieniu i rozruchu.
4. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ZAKŁADU
Organizacja szkoleń technicznych i edukacyjnych. Rekrutacja zorientowanych na
wyniki specjalistów do ścisłej współpracy z właścicielem zakładu oraz załogą w celu
zarządzania, konserwacji i optymalizacji całego obiektu pod kątem długoterminowych
wyników. Wsparcie przy kontraktacji sprzętu do konserwacji obiektu.
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