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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

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

„Remont bieżący kotła parowego nr 3 
 w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
1. Parametry: 

Kocioł parowy nr 3  typ TP230,  nr fabryczny 69,  rok budowy 1953  nr  ewidencyjny 5028.  
P dop 11,0 MPa;  T dop 5100 C. Czas pracy 364322h. Producent ZSRR. 
 

2. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
Kocioł parowy nr – 3  Zakład Wytwarzania Kraków, Kotłownia  Hala Kotłów. 
 

3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 
3.1. Wymogi technologiczne. 

3.1.1. Wykonanie prac podstawowych remontowych ujętych w załączniku  
nr 1 A punkty nr: A, B, C,D,E. 

3.1.2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz 
zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego i zleceniodawcy. 

3.1.3. Opracowanie technologii napraw i zatwierdzenie ich w UDT. 
3.1.4. Wykonanie badań zgodnie z obowiązującymi normami i technologią napraw urządzeń 

ciśnieniowych. 
3.1.5. Wykonanie badań przez kontrolę jakości uznaną przez UDT. 
3.1.6. Wykonanie  diagnostyki walczaków kotła i części ciśnieniowej  zgodnie z wykazem zakresu 

badań wykazanych w pkt. II. 
3.1.7. Wykonanie i przekazanie zleceniodawcy dokumentacji po-remontowej w wersji papierowej 

oraz wersji elektronicznej z kompletem poświadczeń i sprawozdań z wykonanych napraw, 
pomiarów, badań itp.). 

3.1.8. Wykonanie części zamiennych po stronie wykonawcy. 
3.1.9. Na czas remontu wykonawca zapewni pracownika  z odpowiednimi uprawnieniami  

do obsługi suwnicy o udźwigu 10/5 t sterowanej radiowo z poziomu roboczego. 
3.1.10. Sprzęt transportowy zapewnia wykonawca remontu. 
3.1.11. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona wykonawca 

remontu  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.1.12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace. 
3.1.13. Zamawiający wymaga przeprowadzenia 72 godzinnego ruchu próbnego pod nadzorem 

wykonawcy. 

3.2. Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
3.2.1. Hałas do 85dB. 
3.2.2. Mikroklimat zmienny. 
3.2.3. Zapylenie. 
3.2.4. Strefy gazowo-niebezpieczne. 
3.2.5. Utrudnione warunki wykonania prac. 

 
3.3. Wymagane środki ochronne: 

3.3.1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą multiochronną z identyfikatorami firmy, buty  
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z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym 
mocowanym czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary ochronne) oraz detektory 
wielogazowe. 

3.3.2. Pracownicy uczestniczący w obowiązkowej wizji lokalnej muszą posiadać wyposażenie 
ochronne jak w punkcie 3.3.1. 

3.4. Usuwanie odpadów 
3.4.1. Przekazanie protokołów z zagospodarowania odpadów przez uprawnione firmy. 
3.4.2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy 

jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 
3.4.3. 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 magazynowania odpadów. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierać 
w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów.  

3.4.4. Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 
elektrycznych, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który  wskaże miejsce przeznaczone 
do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 

3.4.5. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed 
magazynowaniem odpadów. 

3.4.6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych 
odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza 
miejsce ich wytwarzania. 

3.4.7. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację  
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 
realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów. 

3.5. Wymogi organizacyjne 
3.5.1. Przed przystąpieniem do remontu wykonawca remontu i zleceniodawca opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  
3.5.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy 

planowanych prac.  
3.5.3. Wykonawca opracuje wspólnie z użytkownikiem plan podnoszenia wysokiego ryzyka. 

3.6. Zagrożenia BHP w miejscu robót: 
3.6.1. Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach. 
3.6.2. Praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
3.6.3. Praca na wysokości. 
3.6.4. Praca z otwartym ogniem. 
3.6.5. Próby ciśnieniowe podgrzewaczy. 
3.6.6. Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych. 
3.6.7. Utrudniona komunikacja, słabe oświetlenie, utrudniony transport materiałów, utrudnione 

przemieszczanie się i wykonanie prac. 

3.7. Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 
3.7.1. Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczenie pola remontowego. 
3.7.2. Wykonanie prowizorycznych podparć odciętych instalacji. 
3.7.3. Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oświetlenie do wykonywanych prac. 
3.7.4. Wykonawca zabezpieczy sprzęt do prac w przestrzeni ograniczonej. 
3.7.5. Zabezpieczenie tras transportu pionowego i poziomego. 
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4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1. Wypełniony Załącznik nr 1A- szczegółowy zakres prac- arkusz wyceny w zakresie podstawowym. 

4.2. Dokumentacja. 
4.2.1. Dokumentacja do wglądu znajduje się u Zamawiającego w archiwum - dotyczy k-3. 
4.2.2. Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 

5. Materiały do remontu: 

5.1. Wykonawca dostarcza  całość materiałów  w tym materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, śruby, 

nakrętki, materiały uszczelkarskie, o-ringi uszczelniające, sznury uszczelniające dławic, kołki, 

klisze, itp. 

5.1.1. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne i liny do wykonania remontu. 

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

5.2. Zamawiający dostarcza części zamienne niezbędne do wykonania remontu  zapewnia nadzór nad 
ich montażem. Montaż po stronie wykonawcy remontu. 

6. Wymagania kwalifikacyjne: 
6.1. Uprawnienia do wytwarzania elementów i napraw urządzeń ciśnieniowych wydane przez UDT. 
6.2. Uprawniona kontrola jakości do badań elementów ciśnieniowych kotłów parowych, armatury, 

rurociągów wysokoprężnych. 
6.3. Uprawnienia dozorowe D gr 2 i 3(pkt:1,2,6,8,10;6,8). 
6.4. Pracownicy wykonawcy E gr 2 i 3(pkt:1,2,6,8,10:6,8). 
6.5. Uprawnienia spawalnicze. 
6.6. Dozór do prac j/w. 
6.7. Wymagane są referencje z wykonania podobnych prac remontowych. 

7. Termin remontu 
60 dni od podpisania umowy. 

8. Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji 

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

 Specjalista MU ZW Kraków Marek Kukuła tel. 012 290 87 27 branża energetyczna. 
 
9. Uwagi. 

Zlecający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji cenowych.  
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych  lub zamiennych nie 
przewidzianych w zakresie podstawowym remontu, zlecający zastrzega sobie prawo zamiany pozycji 
remontowych o podobnej wartości robót. Do wyceny prac nie ujętych w zakresie podstawowym  
wykonawca poda stawkę roboczo godziny wraz z pozostałymi składnikami wyceny robót.   

                                                                                                                                                                                                    

II. Zakres badań nieniszczących kotła parowego nr 3 i osprzętu:  
 Walczaki kotła – badania magnetyczno-proszkowe spoin otworów z uwzględnieniem mostków 

między otworowych, badania ultradźwiękowe spoin walczaków, włazów, zawiasów . 

 Komory przegrzewaczy – badania endoskopowe komór przegrzewaczy z uwzględnieniem 
komór wtryskowych, pomiary średnic wewnętrznych komór -  20%. 

 Zawory bezpieczeństwa – przygotować zawory bezpieczeństwa do sprawdzenia na stanowisku 

próbnym. 
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 Pozostałe elementy kotła obciążone ciśnieniem (komory ekranów i podgrzewaczy, wężownice, 

ekrany, rurociągi komunikacyjne i opadowe) które nie są uwzględnione w badaniach 

diagnostycznych należy przygotować do pełnych oględzin wizualnych. 

 Zastrzega się że zakres badań diagnostycznych może ulec zmianie po przeprowadzeniu 

oględzin wizualnych kotła. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
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Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

A. Remont Kapitalny kotła  nr 3 branża energetyczna.

A.a ARMATURA WYSOKOPRĘŻNA

I RUROCIĄG ROZRUCHOWY

1
Rozbiórka,czyszczenie,docieranie, złożenie zaworu kątowego            DN-

100
szt 1 0,00

2 Rozbiórka,czyszczenie,docieranie, złożenie zasuwy  DN-100 szt 1 0,00

II RUROCIĄG ROZRUCHOWY

1 Rozbiórka,czyszczenie,docieranie,złożenie zasuwy parowej kotła DN-200 szt 1 0,00

2 Rozbiórka,czyszczenie,docieranie,złożenie zaworu  DN-25 odpowietrzeń szt 2 0,00

3
Rozbiórka, czyszczenie, docieranie, złożenie zaworów bezpieczeństwa  

sprężynowych kołnierzowych DN-65/250
szt 5 0,00

III RUROCIĄG WODY ZASILAJĄCEJ

1
Rozbiórka, czyszczenie, docieranie, złożenie zaworu regulacyjnego -typu 

Copes DN-175
szt 1 0,00

2
Rozbiórka, czyszczenie, wycinanie, ukosowanie, spawanie zaworu 

regulacyjnego Copes DN-175
szt 1 0,00

3 Rozbiórka, czyszczenie, docieranie, złożenie zasuwy wodnej DN-175. szt 4 0,00

III STACJA WTRYSKÓW

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

1
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1 Rozbiórka ,  docieranie , złożenie ,  zaworów  regulacyjnych DN-25 szt 2 0,00

2 Rozbiórka, docieranie,złożenie, zaworów odcinających DN-25 szt 5 0,00

3 Rozbiórka, wycięcie, wspawanie zaworów odcinających DN-25 szt 5 0,00

A.b BADANIA NIENISZCZĄCE

I Walczak Duży

1 Badania (wewnętrzne) ultradzwiekowe spoin obwodowych i wzdłużnych. mb 60 0,00

2 Badania magnetyczne wewnętrzne f 76 mm. szt 249 0,00

3 Badania magnetyczne wewnętrzne  f 166 mm. szt 8 0,00

4 Badania magnetyczne wewnętrzne  f108 mm. szt 46 0,00

5 Mostki międzyotworowe wewnetrzne. mb 120 0,00

6 Włazy i zawiasy mb 8 0,00

7 Badania magnetyczne  spoin obwodowych mb 60 0,00

8 Badania magnetyczne zewnętrzne f76 mm. szt 249 0,00

9 Badania magnetyczne zewnętrzne f166 szt 8 0,00

10 Badania magnetyczne zewnętrzne f-82 szt 3 0,00

11 Badania magnetyczne zewnętrzne f171 mm. szt 3 0,00

2
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12 Badania magnetyczne zewnętrzne f108 mm. szt 46 0,00

13 Mostki międzyotworowe zewnetrzne. mb 120 0,00

14 Badania spoin obwodowych i wzdłużnych. mb 60 0,00

15 Badania magnetyczne włazów. mb 2,5 0,00

II Walczak Mały

1 Badania (wewnętrzne) ultradzwiękowe spoin obwodowych  mb 12 0,00

2 Badania magnetyczne wewnętrzne f 89 mm. szt 528 0,00

3 Badania  magnetyczne mostków międzyotworowych zewnetrznych. mb 60 0,00

4 Badania  magnetyczne włazów i zawiasów. mb 8 0,00

5 Badania (zewnętrzne) ultradzwiękowe spoin obwodowych mb 12 0,00

6 Badania  magnetyczne mostków międzyotworowych wewnętrznych. mb 60 0,00

7 Badania magnetyczne spoin obwodowych. mb 12 0,00

8 Badania (zewnętrzne) magnetyczne włazów. mb 2,5 0,00

III Komory przegrzewaczy

1 Badania komór - endoskopia. szt 2 0,00

2 Pomiary średnic wewnętrznych otworów - 20% szt 8 0,00

3
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IV Badania rtg

1 Badania RTG wyczystek komór górnych: f 101,6x14 mm. szt 4 0,00

2 Badania RTG wyczystek komór górnych: f 101,6x8,8 mm. szt 4 0,00

3 Badania RTG Copes f219x22 mm. szt 2 0,00

A.c Blok kotła

1
Otwarcie, przegląd, uszczelnienie, zamknięcie włazów na kotle, drugim 

ciągu, kanałach powietrza i spalin.
szt 24 0,00

2 Naprawa włazów. szt 10 0,00

3 Naprawa wziernika kotła i chłodnego leja. szt 6 0,00

4 Demontaż, montaż blach opancerzenia bloku kotła. m2 120 0,00

5 Demontaż, montaż konstrukcji pod opancerzenie kotła. mb 60 0,00

6
Demontaż, wykonanie, montaż konstrukcji stalowej zbrojenia obmurza 

bloku kotła i chłodnego leja.
Mg 0,2 0,00

7 Wymiana ramy zamykającej obmurze chłodnego leja. kpl 1 0,00

8 Wmiana dysz zraszających i spłucznych chłodnego leja szt 12 0,00

9 Wymiana lub naprawa przewodów wodnych do dysz. kpl 3 0,00

10 Naprawa włazu chłodnego leja. szt 4 0,00

11 Obróbka mechaniczna warsztatowa części wg zleceń. kpl 1 0,00

4
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12
Załadunek rozładunek transport złomu materiałów cząści zamiennych na 

odległość do 400 m.
Mg 5 0,00

A.d Cyklony pyłu

1 Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu. szt 4 0,00

2 Naprawa obudowy zewnętrznej walca. m
2 2 0,00

3 Naprawa części górnej cyklonu. m
2 6 0,00

4 Naprawa krat pod klapy eksplozyjne. szt 2 0,00

5 Wymiana klap eksplozyjnych. szt 6 0,00

6 Transport materiałów. Mg 2 0,00

7 Wymiana odcinka przewodu f 1020 mb 2 0,00

8 Naprawa obudowy stożka wlotowego m2 8 0,00

A.e Część ciśnieniowa

I RURY EKRANOWE

1 Wymiana odcinka prostego rury ekranowej do 6 m. szt 4 0,00

2 Wymiana odcinka rury odwadniającej komorę  do 6 m. szt 10 0,00

II PRZEGRZEWACZ PARY I  i II STOPIEŃ

1 Wymiana odcinka wężownicy (2 spoiny) szt 10 0,00

5
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2 Prostowanie wężownicy z miejscowym nagrzaniem. mb 10 0,00

3 Demontaż i montaż spawanie wyczystek komór pary 108 x 12 szt 8 0,00

4 Wyżarzanie spoiny wyczystki do grubości 12 mm szt 4 0,00

A.f Instalacja gazu koksowniczego z palnikami

1 Regeneracja klap ø 400 regulacyjnych. szt 2 0,00

2 Rozbiórka , docieranie , złożenie zasuw ø 150 przy palnikach. szt 6 0,00

3 Rozbiórka, docieranie, złożenie zasuw ø 100 przy odwadniaczach. szt 6 0,00

4 Rozbiórka , docieranie , złożenie zasuw ø 50 przy  odwadniaczach. szt 4 0,00

5 Rozbiórka , docieranie , złożenie zaworów ø 50 para do gazu. szt 4 0,00

6
Rozbiórka , docieranie , złożenie zaworów ø 40 do zalewania 

odwadniaczy.
szt 6 0,00

7 Demontaż i montaż rurociągu ø 108 odpowietrzeń. mb 40 0,00

8 Demontaż i montaż rurociągu ø 57 odwodnień. mb 50 0,00

9 Montaż i demontaż rusztowań do wymiany świec. m2 60 0,00

10 Demontaż, montaż palnika w całości. szt 6 0,00

11 Wymiana końcówki żaroodpornej palnika ø159. szt 3 0,00

12 Demontaż , wykonanie , montaż zaślepki ø150 przy palniku. szt 6 0,00

6
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13
Załadunek i rozładunek , transport materiałów i sprzętu na odległość do 

400 m
Mg 2 0,00

A.g Instalacja gazu wielkopiecowego

1 Otwarcie , uszczenienie i zamknięcie włazów szt 4 0,00

2 Czszczenie przez płukanie rurociągu ø 100 mb 120 0,00

3 Wymiana klapy ø 1200 regulacyjnej lub szybkozamykającej szt 2 0,00

4 Regeneracja klapy  ø1200 regululacyjnej lub szybkozamykającej szt 2 0,00

5
Rozbiórka , czyszczenie , wymiana części i złożenie zasuwy odcinającej DN 

1200
szt 1 0,00

6 Rozbiórka, zlożenie napędu zasuw ø 1200. szt 2 0,00

7 Demontaż, montaż rurociągu ø 100 odwodnień i odpowietrzeń. mb 100 0,00

8 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zasuw ø 150. szt 2 0,00

9 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zasuw ø100. szt 12 0,00

10 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zasuw ø 80. szt 2 0,00

11 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zaworów ø 80 - para. szt 4 0,00

12 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zaworów  ø50 - para. szt 4 0,00

13 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zaworów  ø40 - para. szt 4 0,00

14 Rozbiórka , regeneracja i złożenie zaworów ø 25. szt 5 0,00

7
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15 Montaż i demontaż rusztowania. m2 100 0,00

16 Próba szczelności instalacji. kpl 1 0,00

17
Załadunek , wyładunek i transport materiałów i sprzętu na odległość do 

400 m.
Mg 1 0,00

A.h Kanały powietrza i spalin

1 Otwarcie , przegląd , uszczelnienie , zamknięcie włazów szt 2 0,00

2 Naprawa włazu szt 6 0,00

3
Naprawa wałków klapy prostokątnej gorącego powietrza do palników 

pyłowych
szt 6 0,00

4
Naprawa wałków klapy prostokątnej gorącego powietrza do palników  

gazu wielkopiecowego
szt 10 0,00

5
Naprawa klapy regulacyjnej motyl DN-900 gorącego i zimnego powietrza 

do młyna
szt 4 0,00

6
Naprawa klap motylkowych DN-400 i DN-500 powietrza słabo 

podgrzanego do młyna i wentylatora młynowego
szt 6 0,00

A.i Palniki gazu wielkopiecowego

1 Demontaż i montaż, wykonanie blach w obrębie palników Mg 0,6 0,00

2
Demontaż , wykonanie , montaż konstrukcji obudowy skrzyni obmurza i 

mocującej palnik
Mg 0,2 0,00

3 Demontaż, regeneracja , montaż układu dźwigni klap powietrza szt 10 0,00

4
Załadunek , wyładunek , transport sprzętu i materiałów na odległość 400 

m .
Mg 5 0,00

A.j Palniki pyłowe i pyłoprzewody
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1 Wymiana kolana spawanego ø 406 - 90o przy palniku szt 6 0,00

2 Demontaż, montaż przewodu pyłowego ø 406 końcówką żaroodporną szt 6 0,00

3 Wymiana zawirowania pyłu w rurze ø 406 palnika - analogia szt 6 0,00

4 Wymiana końcówki żaroodpornej ø 400 palnika szt 6 0,00

5 Naprawa zespołu nastawczego klapy wraz z dźwignią szt 6 0,00

6 Wymiana kolan i łuków staliwnych ø 400 spawanych szt 2 0,00

7 Wymiana odcinków spawanych rur pyłowch ø 408 mb 5 0,00

8 Wykonanie odgałęzienia skośnego do podajnika pyłu szt 3 0,00

9 Wymiana odcinka spawanego do ø 350 rury do podajników pyłu  mb 6 0,00

10 Wymiana lub naprawa klap motylkowych ø 300 na recyrkulacji szt 2 0,00

11
Wymiana lub naprawa klap motylkowych ø 400 przewodach powietrza do 

palników
szt 6 0,00

12
Wymiana lub naprawa klapy regulacyjnej obciążenia went młyna     ø 

1020
szt 2 0,00

13 Przegląd, naprawa migałek ø 400 na powrocie z cyklonu szt 4 0,00

14 Przegląd, naprawa migałek ø 300 na powrocie z seperatorów szt 6 0,00

15 Wymiana przewodu na ø 100 na odsysaniu mb 20 0,00

16 Montaż, demontaż rusztowania systemowego m2 50 0,00
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17 Załadunek, rozładunek, transport materiałów, części, sprzętu Mg 6 0,00

A.k Seperatory pyłu

1 Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu szt 2 0,00

2 Naprawa włazu i zamknięcia szt 2 0,00

3 Wykonanie i wymiana stożka zewnętrznego m2 2 0,00

4 Naprawa obudowy zewnętrznej seperatora m2 4 0,00

5 Wymiana rury zsypowej koksiku mb 2 0,00

6 Demontaż, montaż stożka wewnętrznego staliwnego szt 1 0,00

7 Wymiana odcinka rury seperator - cyklon mb 2 0,00

8 Naprawa klap regulacyjnych szt 12 0,00

9 Naprawa aparatu kierowniczego klap szt 2 0,00

10
Załadunek materiałów i sprzętu do windy, wyładunek oraz transpotr 

ręczny z windy na seperator
Mg 2 0,00

A.l Walczak duży i mały

1 Otwarcie, uszczelnienie, zamknięcie włazów szt 4 0,00

2 Czyszczenie z osadu i mułu ścian walczaka (bez seperacji) m
2 100 0,00

3
Demontaż, montaż blach oddzielających w częściach skrajnych przegrody 

wraz z drobnymi elementami
kpl 4 0,00
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4 Demontaż, montaż żaluzjowej seperacji pary kpl 1 0,00

5
Demontaż, montaż sekcji oddzielającej przestrzeń wodno-parową - 

spłuczki
szt 20 0,00

6 Naprawa żaluzjowej seperacji pary (spawanie, prostowanie) kpl 2 0,00

7 Wykonanie uszczelek do włazów szt 4 0,00

8 Demontaż, montaż seperacji żaluzjowej pary kpl 1 0,00

9
Czyszczenie z osadu żaluzjowego urządzenia seperacji pary na zewnątrz 

walczaka
kpl 2 0,00

A.ł Wentylatory ciągu

1 Demontaż osłony i rozsprzęglenie wraz z odsunięciem silnika szt 1 0,00

2 Ustawienie silnika, centrowanie, zesprzęglenie,montaż  osłon kpl 1 0,00

3 Przegląd łożyska ślizgowego  (czyszczenie i klasyfikacja) szt 4 0,00

4 Demontaż, montaż panewki łożyska z dopasowaniem szt 4 0,00

5 Demontaż i montaż naprawa obudowy wentylatora do wymiany wirnika kpl 1 0,00

6 Naprawa aparatu kierowniczego kpl 2 0,00

7 Demontaż wirnika z wałem wentylatora kpl 1 0,00

8 Ściągnięcie wirnika z wału kpl 1 0,00

9 Nabicie nowego wirnika na wał kpl 1 0,00
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10 Montaż wirnika z wałem kpl 1 0,00

11 Wyważanie wirnika szt 2 0,00

12 Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu szt 6 0,00

13 Przegląd, naprawa klap na ssaniu wentylatora wraz z nap. kpl 4 0,00

14 Naprawa króćca wlotowego spalin wraz z pierścieniem uszczelniającym szt 4 0,00

15 Wyłożenie blachą od wewnątrz wentylatrów i kanałów m2 10 0,00

16 Czyszczenie obudowy łożyska kpl 4 0,00

17 Przegląd, czyszczenie i naprawa układu chłodzena łożysk ssaw kpl 4 0,00

18 Naprawa uszczelnienia korpus-obudowa kpl 2 0,00

19 Transport materiałów i sprzętu na odległość do 400 m Mg 2 0,00

A.m Wentylatory podmuchu

1 Demontaż osłony i roozsprzęglenie wraz z odsunięciem silnika szt 2 0,00

2 Demontaż; montaż półsprzęgła szt 2 0,00

3 Ustawienie silnika, centrowanie, zesprzęlanie. oraz montaż osłon kpl 2 0,00

4 Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie, klasyfikacja) szt 4 0,00

5 Sciągnięcie wirnika z wału szt 1 0,00
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6 Wymiana zestawu łożyskowego z wałem kpl 1 0,00

7 Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu szt 2 0,00

8 Naprawa klap na tłoczeniu powietrza szt 2 0,00

9 Przegląd, naprawa klap na ssaniu wentylatora, wraz z napędem kpl 2 0,00

10 Przeprowadzenie ruchu próbnego wentylatora kpl 2 0,00

Branża energetyczna - blok kotła, wartość oferty zakres A : 0,00 0,00 0,00 0,00

B. BRANŻA MECHANICZNA - OSPRZĘT KOTŁA

B.a Wentylatory młynowe

1 Rozsprzęglenie sprzęgła kpl 2 0,00

2 Zesprzęglenie sprzęgła kpl 2 0,00

3 Demontaż, montaż osłony sprzęgła wentylatora szt 2 0,00

4
Demontaż, montaż króćca wentylatora młynowego z wymianą 

uszczelnienia
szt 2 0,00

5
Demontaż, montaż sciany tylnej wentylatora młynowego z wymianą 

uszczelnienia
szt 2 0,00

6 Demontaż, montaż wirnika wentylatora młynowego szt 2 0,00

7 Demontaż, montaż kozła łożyskowego szt 2 0,00

8 Demontaż, montaż obudowy górnej kozła łożyskowego szt 2 0,00

13



Załącznik nr 1A do SIWZ i do Umowy  FL/KR/108/2017

Robocizna Materiał Sprzęt Razem
L.P. Nazwa urządzenia i opis prac remontowych J.m. Ilość

Wartość

9 Wymiana łożyska tocznego ø 80 - 120 szt 6 0,00

10 Czyszczenie miski olejowej łożyska z wymianą oleju kpl 2 0,00

11 Wykonanie uszczelek pod dekle łożysk ø 180 - 250 szt 4 0,00

12 Demontaż, montaż chłodnicy łożyska szt 2 0,00

13 Napawanie ściany tylnej wentylatora młynowgo dm2 5 0,00

14
Regeneracja obudowy z blachy przez wypalenie i wykonanie nowego 

fragmentu
m

2 2 0,00

15 Wyważenie dynamiczne wirnika szt 1 0,00

16 Ustawienie współosiowości układu szt 2 0,00

17 Przedmuchanie instalacji chłodzącej mb 20 0,00

18 Wymiana uszczelnienia wał - obudowa szt 2 0,00

19 Demontaż, montaż włazów o powierzchni do 25 m2 szt 4 0,00

20 Dokręcenie śrub mocujących ramę szt 32 0,00

21 Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kanałów 600 szt 2 0,00

22 Demontaż, montaż olejowskazu szt 4 0,00

23 Wymiana zaworu ø 32 szt 2 0,00

24 Transport materiałów i części zamiennych do 200 m Mg 2 0,00
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B.b Młyn kulowy A

1 Demontaż i montaż osłon bocznych o ciężarze do 100 kg szt 3 0,00

2 Demontaż i montaż osłon sprzęgła o ciężarze do 30 kg szt 2 0,00

3 Rozsprzęglanie i zesprzęglanie sprzęgła szt 2 0,00

4 Demontaż i montaż kolana wlotowego Mg 0,55 0,00

5 Demontaż i montaż kolana wylotowego Mg 0,75 0,00

6 Regeneracja kolana wylotowego Mg 0,15 0,00

7 Regeneracja kolana wlotowego Mg 0,15 0,00

8 Demontaż i montaż osłony wieńca zębatego kpl 1 0,00

9 Regeneracja osłony wieńca zębatego szt 1 0,00

10 Wykonanie montaż i demontaż  zaślepek DN-1000. szt 2 0,00

11 Demontaż i  montaż uchwytów tulei młyna szt 8 0,00

12 Demontaż i montaż pierścienia młyna szt 2 0,00

13 Uszczelnianie łożyska ślizgowego wraz z wykonaniem uszczelki szt 4 0,00

14 Demontaż i montaż olejowskazów łożysk głónych szt 2 0,00

15 Dokręcanie śrub mocujących płyty wykładzinowe szt 0,25 0,00
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16 Demontaż i montaż odcinka rury DN-1000 mb 2 0,00

17 Demontaż i montaż odcinka rury DN-400 mb 6 0,00

18 Demontaż i montaż odcinka rury DN-25 mb 15 0,00

19 Demontaż i montaż odcinka rury DN-50 mb 10 0,00

20 Wymiana zaworów DN-25 szt 6 0,00

21 Wymiana pompki olejowej szt 1 0,00

22 Demontaż i montaż przystawki Mg 2,2 0,00

23 Rozbiórka reduktora Mg 3,5 0,00

24 Złożenie mechanizmów reduktora Mg 3,5 0,00

25 Demontaż i montaż chłodnicy oleju w reduktorze szt 1 0,00

26 Demontaż i montaż włazu na wylotowym wraz z uszczelnieniem szt 1 0,00

27 Demontaż i montaż włazu na kolanie wlotowym z uszczelnieniem szt 1 0,00

28 Ustawienie współosiowości mechanizmów napędowych szt 2 0,00

29 Transport materiałów i części na odległość do 200 m Mg 10 0,00

30 Demontaż i montaż uszczelnień labiryntowych kolan młyna szt 4 0,00

B.c Młyn kulowy B

1 Demontaż i montaż  osłon bocznych o ciężarze do 100 kg szt 3 0,00
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2 Demontaż i montaż  osłon sprzęgła o ciężarze do 30 kg szt 2 0,00

3 Rozsprzęglanie i zesprzęglanie sprzęgła szt 2 0,00

4 Demontaż i montaż  kolana wlotowego Mg 0,55 0,00

5 Regeneracja kolana wylotowego Mg 0,15 0,00

6 Regeneracja kolana wlotowego Mg 0,15 0,00

7 Demontaż i montaż  osłony wieńca zębatego kpl 1 0,00

8 Wykonanie montaż i demontaż  zaślepek DN 1000 szt 1 0,00

9 Demontaż i montaż  uchwytów tulei młyna szt 8 0,00

10 Demontaż i montaż  pirścienia młyna szt 2 0,00

11 Regeneracja pierścieni olejowych łożyska szt 2 0,00

12 Uszczelnianie łożyska ślizgowego wraz z wykonaniem uszczelki szt 4 0,00

13 Dokręcanie śrub mocujących płyty wykładzinowe szt 0,25 0,00

14 Demontaż i montaż  odcinka rury DN-1000 mb 2 0,00

15 Demontaż i montaż  odcinka rury DN-400 mb 6 0,00

16 Demontaż i montaż  odcinka rury DN-25 mb 15 0,00

17 Demontaż i montaż  odcinka rury DN-50 mb 10 0,00

18 Wymiana zaworów DN-25 szt 6 0,00
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19 Wymiana pompki olejowej szt 1 0,00

20 Demontaż i montaż przystawki Mg 2,2 0,00

21 Rozbiórka reduktora Mg 3,5 0,00

22 Złożenie mechanizmów reduktora Mg 3,5 0,00

23 Demontaż i montaż chłodnicy oleju w reduktorze szt 1 0,00

24 Ustawienie współosiowości mechanizmów napędowych szt 2 0,00

25 Transport materiałów i części na odległość do 200 m
Mg

5 0,00

26 Demontaż i montaż uszczelnień labiryntowych kolan młyna szt 4 0,00

Branża mechaniczna - osprzęt kotła, wartość oferty zakres B : 0,00 0,00 0,00 0,00

C BRANŻA ENERGETYCZNA - ELEKTROFILTR

C.a Elektrofiltr

1 Otwarcie i zamknięcie włazów szt 6 0,00

2 Demontaż i montaż kabłąków szt 60 0,00

3 Wymiana młotków elektrod ulotowych ( lub obrócenie) szt 60 0,00

4 Wymiana lub obrócenie młotków elektrod zbiorczych szt 80 0,00

5 Demontaż i montaż dystansowników elektrod zbiorczych szt 40 0,00

6 Regeneracja dystansowników elektrod zbiorczych szt 20 0,00
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7 Regeneracja końcówki elektrody zbiorczej szt 50 0,00

8 Demontaż i montaż łożyska wału strzepywaczy szt 12 0,00

9 Demontaż i montaż kowadełek elektrod ulotowych szt 50 0,00

10 Wymiana izolatora elektrod szt 6 0,00

11
Rozb. wymiana zużytych części, złożenie przekładni napędu strzepywaczy 

elektrod zbiorczych i ulotowych
szt 6 0,00

12 Wymiana lub obrócenie młotków na wałach  elektrod ulotowych kpl 30 0,00

13 Wymiana lub obrócenie młotków na wałach lecz elektrod zbiorczych kpl 24 0,00

14 Regeneracja kowadełek elektrod ulotowych szt 50 0,00

15 Wymiana tulejek młotków strzepywaczy elektrod górnych i dolnych szt 50 0,00

16 Naprawa ostukiwaczy ścian lejów szt 9 0,00

17 Regulacja podziałki elektrod ( 1 pole między 2-ma elektrodami) szt 50 0,00

18 Wymiana dysz spłukujących szt 24 0,00

19 Czyszczenie koryt zmywnych mb 45 0,00

20 Demontaż regeneracja montaż zasuw DN-50 szt 24 0,00

21 Próba napięciowa kpl 1 0,00
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22 Montaż i demontaż rusztowań m2 50 0,00

23 Transport materiałów i sprzętu na odległopść do 400 m Mg 3 0,00

Branża energetyczna - elektrofiltr,  wartość oferty zakres C : 0,00 0,00 0,00 0,00

D BRANŻA IZOLACYJNA

D.a Izolacja kotła

1

Demontaż, demolacyjny,  montaż izolacji płytami z wełny mineralnej 

kanałów spalin ,kanałów gorącego powietrza; ssaw dymowych, 

seperatorw i cyklonów - grubość izolacji 2x50 mm; . + blacha ocynkowana 

powierzchnia płaska 0,5 mm. Wykonanie i montaż  konstrukcji  wsporczej

m2 50 0,00

2

Demontaż demolacyjny montaż izolacji płytami z wełny mineralnej 

grubość izolacji 100  mm  - kasety we folii aluminiowej+ siatka izolacyjna; 

wykonanie i montaż  konstrukcji wsporcze - dennice  walczaka dużego ø 

1840 i małego ø 1040 mm + blacha ocynkowana                                                      

m2 40 0,00

3
Demontaż demolacyjny; montaż izolacji ściany płaskiej w rejonie 

wodowskazów - płyty grubość izolacji - 100 mm
m

2 50 0,00

4

Demontaż demolacyjny; montaż izolacji rurociągów technologicznych ø 

60 - 191 mm;  kasety +siatka rabiitza  - grubość izolacji 100 mm  - rury 

dolotowe  do walczaka + rury opadowe odcinki po 1 mb rury 

komunikacyjne +blacha ocynkowana

m2 100 0,00

5

Demontaż demolacyjny; montaż izolacji rurociągów technologicznych lecz 

grubość izolacji 200 rurociągi technologiczne ø 219 - 273 mm kotła; 

konstrukcja wsporcza + blacha ocynkowana
m2 20 0,00
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6

Demontaż demolacyjny izolacji stropu płaskiego kotła  oraz rur 

stropowych nad walczakami, ponowny montaż -kasetami w oplcie siatki  

grubość izolacji 3x100 mm
m2 100 0,00

7
Demontaż demolacyjny izolacji walczaków  oraz rur łączących  walczaki, 

ponowny montaż -kasetami w oplcie siatki  grubość izolacji 2x100 mm
m

2 250 0,00

8

Demontaż kapturów z odzyskiem  50% ; wykonanie, montaż kapturów na 

armaturze rurociągu - grubość izolacji 100mm; wykonanie, montaż 

nowych kapturów-50 % z blachy ocynk grubość 1,0 mm. + nowa izolacja
m2 80 0,00

9

Demontaż demolacyjny, wykonanie, montaż izolacji rurociągów                ø 

do 55 mm pod blachą ocynkowaną, grubość izolacji 50 mm - instalacja 

wody spłucznej pod elektrofiltrem
m2 120 0,00

10

Montaż izolacji płytami z wełny mineralnej kanałów  gorącego powietrza - 

grubość izolacji 2x50 mm; + blacha ocynkowana powierzchnia płaska. 

Wykonanie i montaż  konstrukcji  wsporczej
m2 20 0,00

11 Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań m2 100 0,00

12 Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej wełny mineralnej Mg 40,00 0,00

Branża izolacyjna, wartość oferty zakres D : 0,00 0,00 0,00 0,00

E BRANŻA MUROWA

E.a Roboty murowe

1 Rozbiórka ścian prostych  I i II-go ciągu  kotła. m3 5 0,00

2 Murowanie ścian prostych j.w. cegłą szamtową m3 2,5 0,00
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Wartość

3 Murowanie ścian prostych j.w. cegłą izolacyjną m
3 2,5 0,00

4
Wylewka betonowa na ścianach  chłodneg leja -rozbióorka i betonowanie 

(warstwa do 15 cm)
m2 30 0,00

5 Belka ogniowa lub przewałowa -  rozbiórka częściowa m3 6 0,00

6 Betonowanie belki ogniowej lub przewałowej m
3 6 0,00

7 Naprawa stropu płaskiego kotła (rozbiórka, murowanie) m
3 3 0,00

8 Rozb. i betonow. otworów palników pyłu - na siatce karbow. m2 5 0,00

9 Rozmieszczanie materiałów budowlanych na staow. robocze Mg 10 0,00

10 Załadunek  urobku do skrzyń Mg 10 0,00

11 Odzysk cegły - sortowanie Mg 2 0,00

12 Transport materiałów i gruzu oraz utylizacja. Mg 20 0,00

Branża murowa, wartość oferty zakres E : 0,00 0,00 0,00 0,00

                 RAZEM  WARTOŚĆ  OFERTY dla zakresu A, B, C, D, E                      0,00 0,00 0,00 0,00
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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 bieżący kotła parowego nr 3 
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 60 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy 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. 

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. 
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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 bieżący kotła parowego nr 3 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/108/2017 o nazwie:  

 

„Remont bieżący kotła parowego nr 3 
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 bieżący kotła parowego nr 3 
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 bieżący kotła parowego nr 3 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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