
























                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/100/2017 

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

A.
Dach budynku głównego kotłowni –remont pokrycia  dachu i instalacji 

odpływowej z dachu .

1. Oczyszczenie połaci dachu z pyłu . m2 2044 0,00

2.
Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubość 0.55 mm. 

na świetliku, ogniomurku  hali –strona  wschodnia i nad klatką schodową 
m2 112 0,00

3.
Wymiana dylatacji dach z blachy ocynkowanej o wymiarach 10 x 0,5 m 

.sztuk 6 
m2 30 0,00

4.
Wyprofilowanie koryta spływowego betonem na długości 40 m, 

szerokości 1 m.
m

2 40 0,00

5.

Demontaż uszkodzonej dylatacji z drewna o wymiarach: szerokość 10 cm. 

grubość  10 cm. na długości 85 m i montaż  dylatacji ze styroduru o tych 

samych wymiarach .

Kpl. 2 0,00

6.
Uzupełnienie ubytków wylewki betonowej dachu  w miejscach  dylatacji z 

drewna .
m3 1.5 0,00

7.
Montaż z  blachy ocynkowanej  grubości 0.55 mm. koryta spływowego 

dachu hali  
m

2 204 0,00

8.

Wykonanie i montaż do połaci dachu osłon przepustów przez dach  

wydmuchów instalacji gazowych  w kształcie kątownika o wymiarach 0.15 

x 0.1 m. z blachy grubości 6 mm. o obwodzie  do 2.4 m. sztuk  9 i 

obwodzie do 1.6 m . sztuk 6.

kg 575 0,00

9.
Zabezpieczenie antykorozyjne w/w osłon: farba podkładowa x 1 i farba 

nawierzchniowa  ogólnego stosowania x 2 .
m

2 73 0,00

                             Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej

L.P. Nazwa urządzenia i opis prac remontowych J.m. Ilość
Wartość w zł
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10. Uszczelnienie pianką poliuretanową przepustów rur w stropie dachu . m
2 3.2 0,00

11.
Montaż z blachy ocynkowanej grubości  0.55 mm. osłon gzymsów hali po 

stronie południowej i północnej .
m

2 340 0,00

12.
Montaż wpustów dachowych POLPROFILI  do pap termozgrzewalnych 

średnicy 151 mm. wraz z kratką zabezpieczającą .
Kpl. 6 0,00

13.
Położenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej typ SBS grubość 5.2 

mm.
m2 2044 0,00

  14. Montaż rusztowania wewnątrz hali do wymiany rur spustowych m
2 675 0,00

  15.
Demontaż rur spustowych stalowych średnicy 150 z pocięciem na 

elementy wsadowe .
m 234 0,00

  16.

Montaż rur spustowych  z PVC ze ścianką z rdzeniem spienionym do 

kanalizacji zewnętrznej klasy S o średnicy 160 mm. i  grubości ścianki 

4.7mm, firmy WAVIN  długości 78 m, kolanek sztuk 5, trójników sztuk 3 

,czyszczaków sztyk 1 wraz z kompletem zamocowań zgodnie z 

technologią producenta rur .

Kpl. 3 0,00

  17. Demontaż rusztowań w hali do wymiany rur spustowych . m
2 675 0,00

  18. Wywóz odpadów poremontowych m
3 25 0,00

0,00 0,00 0,00

Wartość zamówienia:

                                                                                                    Razem :

0,00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

 

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni  

w rejonie kotłów 1 - 3 Oddziału Ruchu Kotłów w TAMEH POLSKA sp. z o.o.   

Zakład Wytwarzania Kraków”  

 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

Budynek Główny Kotłowni. 

 

2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

 

2.1 Wymogi technologiczne: 

2.1.1 Wykonanie prac remontowych ujętych w Załączniku nr 1A. 

2.1.2 Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym. 

2.1.3 Przekazanie protokołów z zagospodarowania odpadów przez uprawnione firmy.   

2.1.4 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona wykonawca 

remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

2.1.5 Wykonanie zewnętrznych powłok antykorozyjnych na remontowanych agregatach 

pompowych. 

2.1.6 Pracownicy firmy muszą posiadać umiejętność korzystania ze stałego systemu kotwienia 

typ PRIM zamontowanego na dachu kotłowni. 

2.1.7 Sprzęt transportowy zapewnia wykonawca remontu. 

 

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. 

 

2.3   Wymagane  środki ochronne: 

2.3.1 Wyposażenie pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej z identyfikatorami 

firmy.  

2.3.2 Wyposażenie pracowników w sprzęt do pracy na wysokości /szelki, linki /. 

 

2.4 Usuwanie odpadów: 

2.4.1 Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych  z wykonywaniem Umowy 

jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 
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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. 

2.4.3 Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 

elektrycznych, Wykonawca przekazuje w całości do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 

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 wytwarzania. 

2.4.5 Po zakończeniu prac objętych Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację  

o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 

realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokołów. 

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 

gromadzeniem odpadów. 

 

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 przyjmie do wiadomości i stosowania „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy 

przy urządzeniach energetycznych w TAMEH„ 

 

2.6  Zagrożenia BHP w miejscu prac. 

2.6.1 Praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń energetycznych. 

2.6.2 Czynne instalacje elektryczne i energetyczne. 

2.6.3 Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach. 

2.6.4 Praca na wysokości.  

2.6.5 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych.  

2.6.6 Sąsiedztwo czynnych instalacji gazowych. 

 

2.7  Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń. 

2.7.1 Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. 

2.7.2 Zabezpieczenie tras transportu. 

 

3. Podstawa wyceny zakresu prac: 

3.1  Wypełniony Załącznik nr1A – „Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej”. 

 

4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę:  

 

4.1. Całość materiałów dostarcza wykonawca remontu. 

4.2.  Wykonawca przedstawi  atesty i certyfikaty na zakupione materiały, 

   użyte do remontu. 
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5. Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

90 dni od dnia zawarcia Umowy.     

  

6.  Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji: 

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

 Specjalista MU ZW Kraków Janusz Książek tel. 012 290 55 87. 

 Specjalista MU ZW Kraków Marek Kukuła tel. 012 290 87 27.  

 

 

7. Zakres prac ujęty w Załączniku nr 1A. 

 

 

        

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 
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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.: 

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie kotłów 1 - 3 
Oddziału Ruchu Kotłów 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 technicznej Załącznik nr 1 i Arkuszu wyceny Załącznik nr 1A: za cenę całkowitą 
netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 
90 dni od dnia podpisania Umowy. 
  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

a) zakupione materiały użyte do remontu muszą być nowe nieużywane, posiadać atesty, 
certyfikaty i gwarancje określoną przez producenta, 

b) powłoka antykorozyjna na okres ……………(min. 60) miesięcy, 

c) pozostałe na okres ……………(min. 24) miesięcy. 

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. 
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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. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy Projekt 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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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ........................................................................... .. 

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

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie 
kotłów 1 - 3 Oddziału Ruchu Kotłów 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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POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

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

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

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/100/2017 o nazwie:  

 

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie kotłów 1 - 3 
Oddziału Ruchu Kotłów 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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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie 
kotłów 1 - 3 Oddziału Ruchu Kotłów 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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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM 
 
 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 
Nazwa ………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………… 

„Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie 
kotłów 1 - 3 Oddziału Ruchu Kotłów 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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