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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           
I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

„Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW  
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  
 

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
1.1. Budynek CHOW1 – hala wymienników, pomieszczenie przygotowania mleka wapiennego, 

pompownia szlamu. 
1.2. Budynek kotłowni – hala elektrofiltrów, hala ssaw Kotła numer 1, sterownia kotłów K1 - K4. 

 
2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

2.1 Wymogi technologiczne: 
2.1.1 Wykonanie prac opisanych w punkcie II (wykaz prac) i ujętych w załączniku nr 1A. 
2.1.2 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym.  
2.1.3 Opracowanie technologii montażu przepływomierzy.  
2.1.4 Wykonanie i przekazanie Zleceniodawcy dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  

w branżach energetycznej, elektrycznej i AKP - 3 kpl. w wersji papierowej, oraz wersji 
elektronicznej z kompletem poświadczeń i protokołów z wykonanych pomiarów. 

2.1.5 Wykonanie powłok antykorozyjnych.  
2.1.6 Sprzęt transportowy zapewnia Wykonawca. 
2.1.7 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac zapewni Wykonawca remontu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 
2.1.8 Sprzęt niezbędny do wykonania prac z aktualnymi badaniami technicznymi i UDT 

zapewni Wykonawca.  
 

2.2 Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
2.2.1 Hałas do 85dB. 
2.2.2 Mikroklimat zmienny. 
2.2.3 Zapylenie.  
2.2.4 Strefy gazowo-niebezpieczne. 
2.2.5 Czynne instalacje HCl i NaOH. 

 
2.3   Wymagane  środki ochronne dla pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną: 

2.3.1 Odzież roboczą multiochronną i sprzęt z identyfikatorami firmy.  
2.3.2 Buty z podnoskami.  
2.3.3 Kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo. 
2.3.4 Ochronniki słuchu. 
2.3.5 Okulary ochronne. 

2.3.6 Detektory tlenku węgla i tlenu. 
 

2.4 Usuwanie odpadów: 
2.4.1 Wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku działań związanych  z wykonywaniem 

Umowy jest Wykonawca, zobowiązany jest je zagospodarować.  
2.4.2 Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych 

niniejszą Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 
oznakuje i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpadów. Oznakowanie dodatkowo 
powinno zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. 
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2.4.3 Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w całości do miejsca gromadzenia wskazanego 
przez Zamawiającego. 

2.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych  
i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją Umowy na terenie 
Zamawiającego poza miejsce ich wytworzenia. 

2.4.5 Po zakończeniu prac objętych Umową, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 
realizacji Umowy. 

2.4.6 Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  
o odpadach oraz przywróci teren, na którym składowane były odpady do stanu przed 
ich gromadzeniem. 

 
2.5 Wymogi organizacyjne. 

2.5.1 Przed przystąpieniem do pracy Zleceniodawca i Wykonawca remontu opracują wspólnie 
HIRA i Protokół uzgodnień.  

2.5.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy 
planowanych prac. 

 
2.6  Zagrożenia BHP w miejscu prac. 

2.6.1. Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach. 
2.6.2. Praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
2.6.3. Praca na wysokości. 
2.6.4. Praca z otwartym ogniem. 
2.6.5. Transport poziomy i pionowy. 
2.6.6. Strefy gazowo-niebezpieczne. 
2.6.7. Zapylenie. 
2.6.8. Hałas do 85dB. 

 
2.7 Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 

2.7.1. Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczenie pola 
remontowego. 

2.7.2. Wykonanie prowizorycznych podparć odciętych instalacji. 
2.7.3. Zabezpieczenie tras transportu. 

 
2.8  Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń. 

2.8.1 Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczenie pola 
remontowego. 

2.8.2 Zabezpieczenie tras transportu. 
 

3. Podstawa wyceny zakresu prac: 
3.1  Wypełniony Załącznik nr1A – „Szczegółowy zakres prac – arkusz wyceny”. 

 
4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę remontu:  

4.1. Materiały wymienione w punkcie II (Wykaz prac) dostarcza Zleceniodawca. Pozostałe 
materiały niezbędne do wykonania zlecenia dostarcza Wykonawca. 

4.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 
użyte do remontu oraz dokumentację powykonawczą i odbiorową.  

4.3. Materiały i części użyte do przeprowadzenia remontu muszą być nowe (nieużywane)  
z ważną gwarancją producenta.            
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5. Wymagania kwalifikacyjne: 
5.1. Firma: 

5.1.1. Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu 
zleconych prac. 
 

5.2. Pracownicy: 
5.2.1.  Dozór - uprawnienia D gr 1 i 2. 
5.2.2.  Pracownicy - uprawnienia E gr 1 i 2. 
5.2.3. Uprawnienia spawalnicze. 

 
6. Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

 
120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.     
  

7.  Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji: 

 Kierownik MU ZW Kraków Grzegorz Rojewski tel. 012 290 55 61. 

 Specjalista MU ZW Kraków Paweł Kapera tel. 012 290 36 77. 
.  

8. Zakres prac ujęty w Załączniku nr 1A. 
 

II. Wykaz prac: 

 

1. Montaż przepływomierza elektromagnetycznego FLONET FH2015 DN400 PN10. 

1.1. Miejsce montażu – rurociąg wody zdekarbonizowanej po filtrach w hali wymienników CHOW1. 

1.1.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP. 

1.1.2. Głowicę pomiarową przepływomierza należy zaprojektować w miejscu istniejącej kryzy 

pomiarowej. 

1.1.3. Przetwornik należy zaprojektować w pobliżu głowicy pomiarowej. 

1.1.4. Sygnał pomiarowy przepływu należy wpiąć w istniejący obwód pomiarowy. 

1.1.5. Zaprojektować trasy kablowe i ułożenie kabla zasilającego oraz sygnałowego. 

1.1.6. Zaprojektować trasę kablową i ułożenie kabla pomiędzy głowicą pomiarową  

a przetwornikiem. 

1.1.7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

techniczne, które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

1.2. Istniejącą kryzę pomiarową, trasy impulsowe i przetwornik różnicy ciśnień należy 

zdemontować. Przetwornik przekazać zamawiającemu, pozostałe elementy stanowią odpad 

do utylizacji. 

 

1.3. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem: 

1.3.1. Montaż tras kablowych i kabla zasilającego oraz sygnałowego. 

1.3.2. Montaż kabla i trasy kablowej, pomiędzy głowicą pomiarową a przetwornikiem (kabel 

jest w komplecie z przepływomierzem). 

1.4. Programowanie wyjścia analogowego przetwornika. 

1.5. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 
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1.6. Zamawiający dostarcza kompletny przepływomierz (głowica pomiarowa, przetwornik, kabel 

łączący). Pozostałe materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

 

2. Montaż przepływomierza elektromagnetycznego FLONET FH2015 DN200 PN16. 

2.1. Miejsce montażu – rurociąg wody czystej na akcelatory w pompowni szlamu CHOW1. 

2.1.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP. 

2.1.2. Głowicę pomiarową przepływomierza należy zaprojektować na rurociągu DN150 przy 

zastosowaniu wstawki DN200 na długości zapewniającej właściwy odcinek pomiarowy 

dla przepływomierza.  

2.1.3. Przetwornik należy zaprojektować w pobliżu głowicy pomiarowej.  

2.1.4. Sygnał pomiarowy przepływu należy wpiąć do sterownika CHOW1.  

2.1.5. Zaprojektować trasy kablowe i ułożenie kabla zasilającego oraz sygnałowego. 

2.1.6. Zaprojektować trasę kablową i ułożenie kabla pomiędzy głowicą pomiarową  

a przetwornikiem. 

2.1.7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

techniczne, które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

2.2. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem: 

2.2.1. Montaż tras kablowych i kabla zasilającego oraz sygnałowego.  

2.2.2. Montaż kabla i trasy kablowej, pomiędzy głowicą pomiarową a przetwornikiem (kabel 

jest w komplecie z przepływomierzem). 

 

2.3. Programowanie wyjścia analogowego przetwornika. 

2.4. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 

2.5. Zamawiający dostarcza kompletny przepływomierz (głowica pomiarowa, przetwornik, kabel 

łączący). Pozostałe materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

 

3. Montaż układu pomiarowego stężenia mleka wapiennego. 

3.1. Miejsce montażu – zbiorniki mleka wapiennego nr 1 i nr 2 w pomieszczeniu przygotowania 

mleka wapiennego. 

3.1.1. Wykonanie projektu technicznego w branży elektrycznej i AKP.  

3.1.2. Układ pomiarowy stężenia mleka wapiennego należy zaprojektować z wykorzystaniem 

przetwornika Liquiline CM442 i 2 sztuk czujników Turbimax CUS51D. 

3.1.3. Należy zaprojektować pneumatyczny układ czyszczenia czujników Turbimax CUS51D. 

3.1.4. Układ czyszczenia ma działać automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworu 

sterowanego z przetwornika Liquiline CM442.  

3.1.5. Powietrze do układu należy podłączyć z istniejącego kolektora z zastosowaniem 

reduktora i filtrów.  

3.1.6. Sygnały pomiarowe stężenia mleka wapiennego w zbiornikach 1 i 2 wprowadzić do 

sterownika systemu dozowania mleka wapiennego. 

3.1.7. Zaprojektować trasy kablowe, ułożenie kabli i elementów układu pneumatycznego 

czyszczenia czujników. 



Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy FL/KR/93/2017 

 Strona 5 z 6 
 

 

3.1.8. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

techniczne, które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

3.2. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem:  

3.2.1. Montaż tras kablowych, kabli i elementów układu pneumatycznego czyszczenia 

czujników. 

3.2.2. Dokonać zmian w oprogramowaniu sterownika i wizualizacji systemu dozowania mleka 

wapiennego aby sygnały pomiarowe stężenia mleka wapiennego były wykorzystywane 

do wyliczania ilości dozowanego mleka wapiennego. 

 

3.3. Zamawiający dostarcza przetwornik Liquiline CM442 i 2 sztuki czujników Turbimax CUS51D 

wraz z programowaniem i uruchomieniem przetwornika przez serwis producenta. Pozostałe 

materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca 

 

4. Montaż przetworników przepływów wody płucznej i zdekarbonizowanej. 

4.1. Przetworniki różnicy ciśnień (6 sztuk) wraz z szafkami (3 sztuki) zamontować w hali 

wymienników na poziomie 0 metrów. 

4.1.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP. 

4.1.2. Przetworniki połączyć trasami impulsowymi z istniejącymi kryzami pomiarowymi na 

rurociągach wody płucznej i zdekarbonizowanej.  

4.1.3. Wskaźniki cyfrowe (6 sztuk) wraz z szafkami (3 sztuki) zamontować na poziomie +6 

metrów.  

4.1.4. Sygnały pomiarowe z przetworników należy wpiąć w istniejące obwody pomiarowe i na 

wskaźniki zamontowane na poziomie +6 metrów. 

4.1.5. Zaprojektować trasy kablowe, impulsowe i ułożenie kabli. 

4.1.6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

techniczne, które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

4.2. Szafki z przetwornikami wraz z trasami impulsowymi, zamontowane na poziomie +6 metrów, 

należy zdemontować. 

4.3. Montaż tras kablowych, kabli, tras impulsowych, zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym 

projektem.  

4.4. Programowanie wskaźników cyfrowych i przetworników różnicy ciśnień. 

4.5. Zamawiający dostarcza przetworniki różnicy ciśnień wraz z zaworami blokowymi (6sztuk), 

wskaźniki cyfrowe (6 sztuk), szafki na przetworniki (3 sztuki), szafki na wskaźniki cyfrowe (3 

sztuki). Pozostałe materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

 

5. Montaż przepływomierza elektromagnetycznego FLONET FH2015 DN100 PN16. 

5.1. Miejsce montażu – rurociąg wody hydrantowej w hali elektrofiltrów przy kotle numer 1. 

5.1.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP.  

5.1.2. Głowicę pomiarową przepływomierza zaprojektować na rurociągu wody hydrantowej. 

5.1.3. Przetwornik należy zaprojektować w pomieszczeniu ssaw w pobliżu ssawy 1A.  
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5.1.4. Sygnał pomiarowy przepływu należy wpiąć do istniejącego rejestratora w sterowni 

kotłów K1-4.  

5.1.5. Zaprojektować trasy kablowe, ułożenie kabla zasilającego oraz sygnałowego. 

5.1.6. Zaprojektować trasę kablową i ułożenie kabla pomiędzy głowicą pomiarową  

a przetwornikiem. 

5.1.7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

techniczne, które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3.4. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem:   

5.2. Montaż tras kablowych i kabla zasilającego oraz sygnałowego.  

5.3. Montaż kabla i trasy kablowej, pomiędzy głowicą pomiarową a przetwornikiem (kabel jest  

w komplecie z przepływomierzem). 

5.4. Programowanie wyjścia analogowego przetwornika i wejścia rejestratora. 

5.5. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 

5.6. Zamawiający dostarcza kompletny przepływomierz (głowica pomiarowa, przetwornik, kabel 

łączący). Pozostałe materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

 

 

       Zamawiający      Wykonawca 

 

          ………………………………….. ………………………………….. 

 

         ……………………………………  ……………………………………. 
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Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy 

   Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.   

L.P. Nazwa urządzenia i opis prac J.m. Ilość Wartość 

Robocizna Materiał Sprzęt Razem 

A. 
Montaż układu pomiarowego przepływu wody 

zdekarbonizowanej po filtrach. 
 
 

1. 
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, 
elektrycznej i AKP. 

Kpl. 1 
 

   

2. 
Montaż głowicy pomiarowej przepływomierza 
elektromagnetycznego na rurociągu DN400. 

Kpl. 1 
 

   

3. Montaż elementów układu pomiarowego przepływu. Kpl. 1 
 

   

4. 
Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary 
ochronne. 

Kpl. 1 
 

   

B. 
Montaż układu pomiarowego przepływu wody czystej na 

akcelatory. 
 
 

1. 
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, 
elektrycznej i AKP. 

Kpl. 1 
 

   

2. 
Montaż głowicy pomiarowej przepływomierza 
elektromagnetycznego na rurociągu DN150 z zastosowaniem 
wstawki DN200. 

Kpl. 1 
 

   

3. Montaż elementów układu pomiarowego przepływu. Kpl. 1 
 

   

4. 
Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary 
ochronne. 

Kpl. 1 
 

   

C. Montaż układu pomiarowego stężenia mleka wapiennego. 
 
 

1. Wykonanie projektu technicznego w branży elektrycznej i AKP. Kpl. 1 
 

   

2. Montaż pneumatycznego układu czyszczenia czujników. Kpl. 1 
 

   

3. Montaż elementów układu pomiarowego. Kpl. 1 
 

   

4. Wykonanie zmian w oprogramowaniu sterownika i wizualizacji. Kpl. 1 
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5. Uruchomienie układu pomiarowego, pomiary ochronne. Kpl. 1 
 

   

D. 
Montaż przetworników przepływów wody płucznej i 

zdekarbonizowanej 
 
 

1. 
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, 
elektrycznej i AKP. 

Kpl. 1 
 

   

2. Demontaż i montaż szafek z przetwornikami Kpl. 3 
 

   

3. Montaż szafek ze wskaźnikami. Kpl. 3 
 

   

4. Montaż tras impulsowych. Kpl. 6 
 

   

5. Montaż elementów układu pomiarowego. Kpl. 6 
 

   

6. 
Uruchomienie układów pomiarowych, programowanie, pomiary 
ochronne. 

Kpl. 1 
 

   

E. Montaż układu pomiarowego przepływu wody hydrantowej 
 
 

1. 
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, 
elektrycznej i AKP. 

Kpl. 1 
 

   

2. 
Montaż głowicy pomiarowej przepływomierza 
elektromagnetycznego na rurociągu DN100. 

Kpl. 1 
 

   

3. Montaż elementów układu pomiarowego przepływu. Kpl. 1 
 

   

4. 
Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary 
ochronne. 

Kpl. 1 
 

   

  
Razem:  

   

  
Wartość zamówienia:  
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy: 

nazwa ......................................................................  

adres  

tel.: …………....................... 

NIP ………………………… 

Regon………………………. 

O F E R T A  n r  … … … … … .  

1. Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.: 

  

    „Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW 
 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacji: za cenę całkowitą netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:  

120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

4. Okres gwarancji na wykonane usługi wynosi………. (min. 24) miesiące. 

5. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

c) nasza oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy 
stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, 

d) złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  
w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Akceptujemy termin płatności wynoszący 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania 
faktury VAT przez Zamawiającego a za dzień zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
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8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 

10. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 
informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 

11. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszej Ofercie do 
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną  
w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
 

12. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy,  
z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
przedmiotu zamówienia: 

1. ………………………   e - m a i l … … … … … … … … … t e l . :  … … … … … .  

2. ……………………..   e - m a i l … … … … … … … … … t e l . :  … … … … … . .  

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są: 

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

 

Dnia: ……………      ……………………………………………  
       (podpis i pieczęć Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ............................................................................ .. 

Adres   ………………………………………………………………………….. 

      „Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW  
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie naraziłem nikogo na szkodę poprzez 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane  
z zamówieniem, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

4) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, albo uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

7) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

8) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

9) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

10) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

11) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 
Dnia: …………...                                                
 

  ……………………………………… 
                                                                                              podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik  nr 4 

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

 .................................................................................... …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/93/2017 o nazwie:  

   „Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW 
 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
 

w dniu ……………………………...........na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków       

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela 

Wykonawcy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
…………………………………………………….. 

                  Podpis pracownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ................................................................... 

Adres .................................................................... 

 „Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW 

 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM,                
że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że zrealizowałem        
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to   
w tym okresie) następujące zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4 specyfikacji): 

 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Imię  
i nazwisko oraz 
numer telefonu 

osoby kontaktowej 
Zleceniodawcy 

Wartość 
usługi  

w zł netto 

Opis przedmiotu zamówienia 

Czas realizacji 

Od 
d/m/r 

Do 
d/m/r 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia do wskazanych zleceniodawców w celu uzyskania 
dodatkowych informacji o wykonanych usługach 

UWAGA: 
Do zamówień wymienionych w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te 
zostały wykonane należycie. 
 

Dnia: …………………                                   

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM 
 
 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 
Nazwa ………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………… 

 „Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW 
 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 

 
 

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM, że dysponuję 

potencjałem technicznym (zgodnie z pkt. 4 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 

4 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mi potencjału technicznego 

 i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 
 
Dnia: ……………………          

 
 
 
 
 

…………………………..……………. 
            (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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