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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

I. Założenia techniczne do zlecenia prac remontowych w trybie przetargu ograniczonego: 

 

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV  

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

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

Kotłownia, Maszynownia, Magistrala pary w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania 

Kraków. 

2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

2.1 Wymogi technologiczne: 
2.1.1 Wykonanie prac opisanych w punkcie II. 
2.1.2 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym.  
2.1.3 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  

w branżach elektrycznej i teletechnicznej - 3 kpl. w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej. 

2.1.4 Sprzęt transportowy zapewnia Wykonawca. 
2.1.5 Sprzęt niezbędny do wykonania prac z aktualnymi badaniami technicznymi 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. 

 
2.3   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. 

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  
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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 Zamawiający i Wykonawca zamówienia opracują wspólnie 
HIRA i Protokół uzgodnień.  

 
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. Transport poziomy i pionowy. 
2.6.5. Strefy gazowo-niebezpieczne. 
2.6.6. Zapylenie. 
2.6.7. Hałas do 85dB. 

 
3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę zadania:  

4.1. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, dostarcza Wykonawca. 
4.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 

użyte do remontu oraz dokumentację powykonawczą.  
4.3. Materiały i części użyte do przeprowadzenia remontu muszą być nowe (nieużywane)  

z ważną gwarancją producenta.       
      

4. Wymagania kwalifikacyjne: 

4.1. Firma: 
4.1.1. Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu 

zleconych prac. 
 

4.2. Pracownicy: 
4.2.1.  Dozór - uprawnienia D gr 1. 
4.2.2.  Pracownicy - uprawnienia E gr 1. 

 
5. Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

 
21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.     

 

II. Zakres prac: 

1. Zamówienie obejmuje rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zakładzie Wytwarzania Kraków o kolejne 

kamery w oparciu o radiową sieć sygnałową i sieć Ethernet wraz z układem zasilania poprzez 

następujące prace: 

1.1. Dostawa i montaż mobilnego systemu bezprzewodowego w oparciu o radiową sieć 

sygnałową WiFi wraz z układem zasilania; 

1.2. Dostawa i montaż nowego wideo serwera / rejestratora sieciowego wraz  

z oprogramowaniem; 

1.3. Włączenie układu i urządzeń w istniejący zakładowy system monitoringu oraz 

uruchomienie  

i zapewnienie kompatybilnej pracy z całym systemem. 
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1.4. System kamer przenośnych ma umożliwiać podgląd i rejestrację procesu modernizacji 

Zakładu. 

1.5. System będzie składał się z 5 kamer IP obrotowych zamontowanych na przenośnych 

statywach. 

1.6. Kamery będą łączyć się za pomocą WiFi 5 GHz z rejestratorem.  

1.7. Rejestrator będzie umożliwiał operatorowi bieżący podgląd jak również innym 

uprawnionym osobom dostęp poprzez zakładową sieć Ethernet.  

1.8. Każda kamera niezależnie od rejestratora będzie nagrywać obraz na kartę SD co 

umożliwi odtworzenie awaryjne obrazu z kamery w przypadku zerwania połączenia 

WiFi.  

1.9. Należy zastosować kamery obrotowe, które umożliwiają automatyczne wyostrzenie 

ustawionego zdalnie przez operatora wskazanego obszaru. 

1.10. Na czas prowadzonych zadań inwestycyjnych rejestrator wraz z monitorem będzie 

zlokalizowany w pomieszczeniu mistrza zmianowego Maszynowni. Po zakończeniu 

modernizacji zakładu rejestrator będzie przeniesiony i zabudowany w szafie rack 

istniejącego wideo serwera w pokoju nr 1 w obiekcie  Departamentu Logistyki Zakładu 

Wytwarzania Kraków.  

 

2. Zamawiający wymaga: 

2.1. Przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z testem urządzeń potwierdzonych protokolarnie; 

2.2. Urządzenia mają działać na zasadzie plug and play (podłącz i używaj); 

2.3. Obsługa ma tylko ustawiać wysokość statywu bez ingerowania w kamery; 

2.4. Obracanie, przybliżanie kamery ma się odbywać zdalnie przez operatora lub przez 

program do podglądu obrazu; 

2.5. Wykonawca musi zintegrować sieć LAN zakładu tak, aby osoby koordynujące miały 

podgląd na komputerach (zamawiający przekaże jeden adres IP i udostępni połączenie 

LAN w celu integracji systemów); 

2.6. System monitoringu wizyjnego powinien realizować „tradycyjne” aspekty monitoringu:  

 obserwacja,  

 sterowanie,  

 zapis i archiwizacja materiału,  

 odtwarzanie,  

 przeszukiwanie zebranego materiału. 

 

3. Wymagane parametry: 

 

3.1. Opcja Podstawowa: 

3.1.1. Serwer wideo / rejestrator - Rejestrator sieciowy IP 16-kanałowy. Nagrywanie maks. 6MP 

dla każdej kamery, 2 x RJ45 (1Gbit), H.264,2 wyjścia monitorowe niezależne  HDMI+VGA 

1080p, 4 x HDD 6TB SATA (grupowanie HDD w 4 niezależne grupy dyskowe), P2P chmura 

oraz wbudowany dedykowany serwer DDNS, Zasilanie 230VAC. Obudowa 1.5U(uchwyty 

mocujące RACK w komplecie), We/Wy audio: 1/1, We/Wy alarmowe 2/2, auto dodawanie 

kamer w usłudze serwera DHCP, 3xUSB (2x2.0, 1x3.0), wbudowany zasilacz maks. 200W, 

konfiguracja parametrów kamery z menu rejestratora (sensor, ustawienia IP); 
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3.1.2. Monitor - Monitor LED 32" (16:9), rozdzielczość 1920x1080, jasność 300cd/m2, kontrast 

3000:1, wbudowane głośniki 2x 5W, obudowa metalowa, mocowanie VESA 200x200mm, 

zasilacz wbudowany. Monitor z certyfikacją pracy 24/7; 

 

3.1.3. Kamery - Kamera PTZ, 30FPS, 3MP, Smart IR do 60m. Obiektyw 4.7-56.4mm motor-zoom z 

AF, kąt widzenia 69.7-7.56 stopni, D/N z filtrem autom. IRCUT, d-WDR, ONVIF, 3 strumienie 

H.264/MJPEG, rejestracja video na karcie SD, IP66, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x 

OUT, zasilanie PoE+/12V DC, obudowa metalowa. Funkcja ROI, DEFOG (korekcja mgły), Trzy 

sekcje diod IR-LED, praca w trybie Smart IR lub manualnym (zdefiniowmana moc 

promiennika przez operatora poprzez zarządzanie z rejestratora sieciowego), HLC, d-WDR, 

waga kamery nie przekraczająca 1,5kg , wraz z kartą SD do nagrywania; 

 

3.1.4. Statyw - Udźwig 15kg (zakończony 16 mm z trzpieniem 3/8 cala), maksymalna wysokość 420 

cm, minimalna wysokość 120 cm, ilość sekcji 4 każda osobno blokowana, waga 6 kg, 

wykonany ze stali, rozkładane nogi blokowane przez dwie śruby; 

 

3.1.5. Dysk twardy - Pojemność po sformatowaniu 4 TB, format obudowy 3,5 cala, szybkość 

przesyłu danych: z bufor do hosta 6Gb/S, miedzy dyskiem a hostem 150Mb/s, Pamięć 

podręczna - 64MB, szybkość obrotu: IntelliPower, temperatura pracy od 0 stopni do 65 

stopni, dysk przeznaczony do monitoringu; 

 

3.1.6. Antena zbiorcza - Procesor Atheros MIPS 24KC, 400Mhz; pamięć 32MB SDRAM, 8MB Flasz; 

wejście RJ45 1*10/100BASE-TX (CAT.5); WiFi: FCC Part 15.247, IC RS210CE; Zasilanie 24V; 

pobór 6W, temperatura pracy -40 do +80; 

 

3.1.7. Antena nadawcza do kamery - Processor Atheros MIPS 74KC, 560Mhz; pamięć 64MB DDR2, 

8MB Flasz; wejście RJ45 1*10/100BASE-TX (CAT.5); WiFi: FCC Part 15.247, IC RS210CE; 

Zasilanie 24V 0,5a; pobór 5,5W, temperatura pracy -35 do +75; 

 

3.1.8.  Szafa rack - Wielkość wraz z zasilaniem dopasowana do elementów zainstalowanych do 

obsługi kamer i rejestratora; 

 

3.1.9. Zasilanie - Umożliwiające bezproblemową obsługę przez operatorów, zainstalowana 

skrzynka zasilająca na statywie wraz z 30 metrowym kablem zasilającym.  

 

3.1.10. Oprogramowanie: 

 obsługa 16 kamer IP, 

 z obsługą kamer mega pikselowych, 

 możliwość zdalnej obsługi i zdalnego monitoringu, 

 nieograniczona ilość połączeń dla zdalnych klientów, 

 możliwość nieodpłatnych uaktualnień przez co najmniej 2 lata. 

Wymagane jest dostarczenie licencji na co najmniej 16 kamer oraz zainstalowanie aplikacji na 

serwerze (pełniącego rolę rejestratora) i stacji operatorskiej. 
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3.2. Opcja Rozszerzona: 

3.2.1. Serwer wideo / rejestrator - Rejestrator sieciowy IP 32-kanałowy. Nagrywanie maks. 6MP 

dla każdej kamery, 2 x RJ45 (1Gbit), H.264,2 wyjścia monitorowe niezależne  HDMI+VGA 

1080p, 4 x HDD 6TB SATA (grupowanie HDD w 4 niezależne grupy dyskowe), P2P chmura 

oraz wbudowany dedykowany serwer DDNS, Zasilanie 230VAC. Obudowa 1.5U(uchwyty 

mocujące RACK w komplecie), We/Wy audio: 1/1, We/Wy alarmowe 2/2, auto dodawanie 

kamer w usłudze serwera DHCP, 3xUSB (2x2.0, 1x3.0), wbudowany zasilacz maks. 200W, 

konfiguracja parametrów kamery z menu rejestratora (sensor, ustawienia IP); 

 

3.2.2. Monitor - Monitor LED 32" (16:9), rozdzielczość 1920x1080, jasność 300cd/m2, kontrast 

3000:1, wbudowane głośniki 2x 5W, obudowa metalowa, mocowanie VESA 200x200mm, 

zasilacz wbudowany. Monitor z certyfikacją pracy 24/7; 

 

3.2.3. Kamery - Kamera PTZ, 30FPS, 3MP, Smart IR do 60m. Obiektyw 4.7-56.4mm motor-zoom z 

AF, kąt widzenia 69.7-7.56 stopni, D/N z filtrem autom. IRCUT, d-WDR, ONVIF, 3 strumienie 

H.264/MJPEG, rejestracja video na karcie SD, IP66, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x 

OUT, zasilanie PoE+/12V DC, obudowa metalowa. Funkcja ROI, DEFOG (korekcja mgły), Trzy 

sekcje diod IR-LED, praca w trybie Smart IR lub manualnym (zdefiniowana moc promiennika 

przez operatora poprzez zarządzanie z rejestratora sieciowego), HLC, d-WDR, waga kamery 

nie przekraczająca 1,5kg , wraz z kartą SD do nagrywania; 

 

3.2.4. Statyw - Udźwig 15kg (zakończony 16 mm z trzpieniem 3/8 cala), maksymalna wysokość 420 

cm, minimalna wysokość 120 cm, ilość sekcji 4 każda osobno blokowana, waga 6 kg, 

wykonany ze stali, rozkładane nogi blokowane przez dwie śruby; 

 

3.2.5. Dysk twardy - Pojemność po sformatowaniu 4 TB, format obudowy 3,5 cala, szybkość 

przesyłu danych: z bufor do hosta 6Gb/S, miedzy dyskiem a hostem 150Mb/s, Pamięć 

podręczna - 64MB, szybkość obrotu: IntelliPower, temperatura pracy od 0 stopni do 65 

stopni, dysk przeznaczony do monitoringu; 

 

3.2.6. Antena zbiorcza - Procesor Atheros MIPS 24KC, 400Mhz; pamięć 32MB SDRAM, 8MB Flasz; 

wejście RJ45 1*10/100BASE-TX (CAT.5); WiFi: FCC Part 15.247, IC RS210CE; Zasilanie 24V; 

pobór 6W, temperatura pracy -40 do +80; 

 

3.2.7. Antena nadawcza do kamery - Processor Atheros MIPS 74KC, 560Mhz; pamięć 64MB DDR2, 

8MB Flasz; wejście RJ45 1*10/100BASE-TX (CAT.5); WiFi: FCC Part 15.247, IC RS210CE; 

Zasilanie 24V 0,5a; pobór 5,5W, temperatura pracy -35 do +75; 

 

3.2.8.  Szafa rack - Wielkość wraz z zasilaniem dopasowana do elementów zainstalowanych do 

obsługi kamer i rejestratora; 

 

3.2.9. Zasilanie - Umożliwiające bezproblemową obsługę przez operatorów, zainstalowana 

skrzynka zasilająca na statywie wraz z 30 metrowym kablem zasilającym.  

 

3.2.10. Oprogramowanie: 

 obsługa 32 kamer IP, 
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 z obsługą kamer mega pikselowych, 

 możliwość zdalnej obsługi i zdalnego monitoringu, 

 nieograniczona ilość połączeń dla zdalnych klientów, 

 możliwość nieodpłatnych uaktualnień przez co najmniej 2 lata. 

Wymagane jest dostarczenie licencji na co najmniej 32 kamery oraz zainstalowanie aplikacji na 

serwerze (pełniącego rolę rejestratora) i stacji operatorskiej. 

 

 

4. Ogólne informacje o monitoringu zakładowym. 

 

Łącznie w systemie monitoringu pracuje 32 kamery typu GV-EBL1100, GV-EFD1100, Hikvision DS.-

2CD2620F-I. System monitoringu  funkcjonuje w oparciu o 7 kamer bezprzewodowych i 25 kamer 

przewodowych. Sygnał wideo transmitowany jest za pomocą urządzeń radiowych i sieci Ethernet do wideo 

serwera bazującego na oprogramowaniu GeoVision.  

 

 

 

 

 

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.: 

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 
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:  

2.1. Opcja podstawowa za cenę całkowitą netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

2.2. Opcja rozszerzona za cenę całkowitą netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie …….....  21 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

a) materiały i części użyte do przeprowadzenia remontu muszą być nowe (nieużywane)  

i muszą posiadać gwarancje określoną przez producenta od momentu zabudowy  
i uruchomienia, 

b) cała instalacja monitoringu wizyjnego CCTV na okres ……………(min. 36) 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 ze stanem faktycznym. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  
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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. 

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   ………………………………………………………………………….. 

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV  
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 



 
Załącznik do oferty 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/106/2017   

 

str. 1 
 

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

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

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

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/106/2017 o nazwie:  

 

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 
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 

 



Załącznik  nr 5 do SIWZ 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/106/2017   

str. 1 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 
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) 



Załącznik  nr 6 do SIWZ 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/106/2017   

 

str. 1 

 

 
 
 
 
 

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

Adres ……………………………………………………… 

„Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV 
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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