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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

 

„Remont czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej 

do komór ścieków w CHOW w TAMEH POLSKA sp. z o.o.   

Zakład Wytwarzania Kraków”  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

A. Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z wymianą armaturą. 

Dane techniczne: 
Dopływ wody na filtry rurociągami woda zdekarbonizowana, odpływ wody 
rurociągami woda przefiltrowana.   
Medium: woda zdekarbonizowana, woda przefiltrowana. 
Ciśnienie robocze: 0,6 MPa. 
Temperatura robocza: max 400 C. 

B. Remont rury dopływowej do komór ścieków w CHOW-1. 

Dane techniczne: 
Medium: szlamy z regeneracji wymienników o uwodnieniu do ok. 90%, kwas solny 
HCL o stężeniu poniżej 7%, wodorotlenek sodu NaOH o stężeniu poniżej 4%. 
Ciśnienie robocze: instalacja bezciśnieniowa. 
Temperatura: max 400 C. 

C. Montaż układu pomiarowego przepływu wody zdekarbonizowanej po filtrach. 
 

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

Hala filtrów w Chemicznej Oczyszczalni Wody Nr 1;  tunel przed  komorą neutralizacji 

ścieków, komora neutralizacji ścieków Nr 1, Nr 2 przy stacji neutralizacji ścieków  

w Chemicznej Oczyszczalni Wody Nr 1. Zakład Wytwarzania Kraków. 

 

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 energetycznym  

2.1.3 Opracowanie technologii napraw.  

2.1.4 Wykonanie i przekazanie zleceniodawcy dokumentacji po-remontowej  zawierającej 

projekt wymiany instalacji  filtrów  z armaturą, projekt wymiany rury dopływowej do 

komór ścieków w CHOW-1 oraz dokumentację fotograficzną stanu urządzeń przed 

remontem i po remoncie - 3 kpl.  wersji papierowej, oraz wersji elektronicznej  

z kompletem poświadczeń i sprawozdań z wykonanych napraw. 

2.1.5 Wykonanie powłok antykorozyjnych na remontowanych odcinkach. Trwałość systemu 

malarskiego do 5 lat dla rurociągów stalowych. Okres trwałości nie jest okresem gwarancji. 
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Trwałość jest kategorią techniczną, która pomaga inwestorowi ustalić plan renowacji 

rurociągu.  

2.1.6 Sprzęt transportowy zapewnia wykonawca remontu. 

2.1.7 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych zapewnia wykonawca 

remontu  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

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, NaOH. 

 

2.3   Wymagane  środki ochronne: 

2.3.1 Wyposażenie pracowników i osób uczestniczących w wizji lokalnej w odzież roboczą i 

sprzęt ochrony osobistej z identyfikatorami firmy.  

2.3.2 Wyposażenie pracowników i osób uczestniczących w wizji lokalnej w detektory tlenku 

węgla i tlenu. 

 

2.4 Usuwanie odpadów: 

2.4.1 Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych  z wykonywaniem Umowy 

jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 

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 Celem remontu jest zwiększenie wydajności filtrów wody w Chemicznej Oczyszczalni Wody 

Nr 1.  

2.5.2 Przed przystąpieniem do pracy Zleceniodawca i Wykonawca remontu opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  
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2.5.3 Wykonawca przyjmie do wiadomości i stosowania „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy 

przy urządzeniach energetycznych w TAMEH„ 

2.5.4 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy 

planowanych prac.  

 

2.6  Zagrożenia BHP w miejscu prac. 

2.6.1 Praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 

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

2.6.3 Praca na wysokości.  

2.6.4 Praca z otwartym ogniem.  

2.6.5 Praca w przestrzeni ograniczonej oraz II strefa zagrożenia gazowego. 

2.6.6 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych.  

2.6.7 Praca w tunelu: utrudniona komunikacja, słabe oświetlenie, utrudniony transport 

materiałów, woda, utrudnione przemieszczanie się i wykonywanie prac. 

2.6.8 Praca w komorze neutralizacji ścieków: możliwość wystąpienia śladowych pozostałości po 

HCL, NaOH, oraz oparów HCL.   

 

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 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne  oświetlenie do prac wykonywanych w tunelu 

oraz w komorze neutralizacji ścieków.  

2.7.4 Wykonawca zapewni dodatkową wentylację mechaniczną do prac wykonywanych  

w tunelu oraz w komorze neutralizacji. 

2.7.5 Zabezpieczenie tras transportu. 

 

3. Podstawa wyceny zakresu prac: 

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

 

4. Dokumentacja: 

4.1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji lub zespołem projektowym. 
4.1.1. Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą (lub zespołem 

projektowym), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych, elektrycznych, AKPiA oraz 
aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wydane 
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.). Kserokopie 
powyższych dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty. 

4.1.2. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona 
wizji w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego 
pod montaż aparatury. 

4.1.3. Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki 
terenowe lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 
parametrów technicznych i rozwiązań projektowych. 

4.1.4. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania  
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z  Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 
przyjętych rozwiązań technicznych. 

4.1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych 
określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów 
lub urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez 
uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie da się opisać ich za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, 
żądając jednocześnie usunięcia tej wady. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie 
własnej (tj. konkretnej firmy) powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach 
technicznych w ilości minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiały powinny posiadać 
aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 

4.1.6. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze 
szczególną starannością i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego 
należyte wykonanie. 

4.1.7. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot 
zamówienia w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

4.1.8. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków 
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie montażu i podłączenia 
układów. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej 
dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej 
dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, 
czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia 
Wykonawcy i na jego koszt. 

4.1.9. Częściowa dokumentacja do wglądu znajduje się u zleceniodawcy remontu. 
4.1.10. Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 

 

5. Ogólny zakres prac dla zadania pn.: „Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z wymianą 

armaturą”: 

 

5.1. Demontaż, montaż nowej rury wody odkrzemionej DN-200, PN-10 (rura ф 219,1x6,3 mm).  

5.2. Montaż zasuwy kołnierzowej DN-200, PN-10 (rura ф 219,1x6,3 mm) do kolektora pomp wody 

odkrzemionej DN-300.  

5.3. Demontaż rury z kolanem wody odkrzemionej DN-300 mm, zaślepienie rurociągu kołnierzem 

ślepym DN 300 PN10.  

5.4. Demontaż, montaż armatury na wodzie płucznej, wodzie przefiltrowanej, wodzie 

zdekarbonizowanej.  

5.5. Demontaż rurociągu wody przefiltrowanej, rurociągu zasilającego od pomp wody 

zdekarbonizowanej, rurociągu odpływowego z filtrów.  

5.6. Montaż rurociągu DN-150, PN-10 (rura ф 168,3x4,5 mm) na wodzie przefiltrowanej, montaż 

rurociągu zasilającego DN-200, PN-10 (rura ф 219,1x6,3 mm), DN-150 PN-10 (rura  

ф 168,3x4,5 mm), montaż rurociągu odpływowego filtrów DN-200, PN-10 (rura ф 219x6,3 

mm), DN-150 PN-10 (rura ф 168,3x4,5 mm).  

5.7. Antykorozyjne zabezpieczenie remontowych rurociągów, farbami epoksydowymi poprzez 

dwukrotne malowanie ręczne (podkład i warstwa wierzchnia).    
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5.8. Wykonawca dostarczy materiały:  

 

5.8.1. rurę stalową przewodową ze szwem DN- 150, PN- 10 (rura ф 168,3x4,5);  

5.8.2. rurę stalową przewodową ze szwem DN-200, PN-10 (rura ф 219,1x6,3);  

5.8.3. zasuwę miękko-uszczelniona kołnierzowa  DN-150, PN-10, figura  2111 NBR  produkcji  

JAFAR szt.- 4;  

5.8.4. kurek kulowy kołnierzowy DN-150,  PN 16 WK 3a produkcji EFAR szt. - 5;  

5.8.5. zawór zwrotny typ zCHE  figura 402 DN-200, PN-16, produkcji ZETKAMA szt.- 2;  

5.8.6. przepustnicę między kołnierzową GRW-112, DN-200, PN-10/16 z ręczną przekładnią 

ślimakową szt.- 2 produkcji  KEYSTON;   

5.8.7. kolana hamburskie  DN-150, DN-200;   

5.8.8. kołnierze płaskie DN-150  PN-16, DN-200 PN-10, PN-16, DN-300 PN 10;  

5.8.9. kołnierz zaślepiający DN-300 PN-10;  

5.8.10. śruby, nakrętki, podkładki powlekane  ocynkiem  zgodnie z PN do połączeń 

kołnierzowych,  

5.8.11. uszczelki do połączeń kołnierzowych;  

5.8.12. kraty podestowe o wymiarach 1000x1000x40x3 ocynkowane;  

5.8.13. materiały konstrukcyjne na podpory i podesty komunikacyjne oraz inne niezbędne 

części i materiały do wykonania zadania. 

5.8.14.  Wykonawca przedstawi  atesty i certyfikaty na zakupione materiały, użyte do 

remontu. 

 

5.9. Zamawiający dostarczy materiały: 

 

5.9.1. zasuwę  miękko-uszczelnioną  kołnierzową DN-20,, PN-16;  

5.9.2. zawór zwrotny kołnierzowy DN-200, PN-16;  

5.9.3. zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN-150, PN-10;  

5.9.4. przepustnicę między-kołnierzową z dźwignią ręczną  DN-150, PN-10;  

5.9.5. przepustnicę  między-kołnierzową  z  ręczną przekładnią  ślimakową  DN-200, PN-10. 

 

6. Ogólny zakres prac dla zadania pn.: „Remont rury dopływowej do komór ścieków w CHOW-1”: 

 

6.1. Demontaż rurociągu stalowego ogumowanego DN- 400, DN-250.  

6.2. Powiększenie otworu betonowego w komorze ścieków do demontażu, montażu rurociągu 

DN-250.  

6.3. Montaż nowego rurociągu z PE 100 SDR 17 DN-400.  

6.4. Montaż łańcucha uszczelniającego. 

6.5. Wykonanie podpór pod rurociąg. 

6.6. Wykonawca dostarczy materiały:  

 

6.6.1. rurę PE 100  DN 400 SDR 17 – 8 m; 

6.6.2. rurę PE100 DN 250 SDR 17 – 6 m;  

6.6.3. tuleje kołnierzową PE 100 DN 400 SDR 11 – 1 szt.; 
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6.6.4. kołnierz PP  DN 400 SDR 17 – 1szt.;  

6.6.5. tuleje kołnierzową PE 100 DN 250 SDR 17 – 5 szt.;  

6.6.6. kołnierz PP  DN 250 SDR 17 – 5 szt.;k 

6.6.7. olano 450, PE100 DN 400 SDR 17 – 2 szt.; 

6.6.8. kolano 900, PE 100 DN 250 SDR 17 – 2 szt.;  

6.6.9. redukcje niesymetryczną PE 100 DN400/DN250 SDR 17 – 1 szt.;  

6.6.10. trójnik PE 100 DN400/DN250 SDR 17 – 1 szt.;  

6.6.11. zaślepkę PE 100 SDR 17 – 1 szt.; 

6.6.12. rurę osłonową PE 100 DN 350 SDR 17 – 1 m;  

6.6.13. łańcuch uszczelniający oraz inne niezbędne części i materiały do wykonania zadania. 

 

7. Ogólny zakres prac dla zadania pn.: „Montaż układu pomiarowego przepływu wody 

zdekarbonizowanej po filtrach”: 

 

7.1. Wykonanie wykonawczego projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i 
AKP dla montażu i podłączenia 4 sztuk przepływomierzy wody zdekarbonizowanej do 
filtrów. 

7.2. Wykonanie powykonawczego projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i 
AKP dla montażu i podłączenia 10 sztuk przepływomierzy wody zdekarbonizowanej do 
filtrów. Zakres projektu ma obejmować 4 sztuki przepływomierzy zamontowane przez 
Wykonawcę oraz 6 sztuk istniejących przepływomierzy. Wykonawca wykona 
inwentaryzacje istniejących obwodów pomiarowych dla 6 sztuk przepływomierzy. Zakres 
projektu obejmuje także istniejącą szafkę zawierającą sterownik Siemens S7 i zasilanie 
przepływomierzy. 

7.3. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektów technicznych, przed przystąpieniem do 
prac. 

7.4. Montaż przepływomierzy, głowic pomiarowych, tras kablowych, kabli i pozostałych 
elementów układów pomiarowych należy zrealizować zgodnie z wykonanym projektem. 

7.5. Miejsce montażu – rurociągi wody przefiltrowanej  numer 3, 4, 5 i 6. 
7.6. Głowice pomiarowe przepływomierzy należy zamontować w miejscu istniejących kryz 

pomiarowych przy użyciu nowych kołnierzy DN150 PN16. 
7.7. Przetworniki pomiarowe należy zamontować na obudowach filtrów. 
7.8. Istniejące kryzy pomiarowe, trasy impulsowe i przetworniki różnicy ciśnień należy 

zdemontować. 
7.9. Sygnały pomiarowe przepływu należy wpiąć do istniejącego sterownika Siemens S7 zgodnie 

z wykonaną dokumentacją. 
7.10.  Programowanie wyjścia analogowego przetworników. 
7.11. Wykonanie pomiarów ochronnych dla wszystkich przepływomierzy i dostarczenie 

protokołów Zamawiającemu. 
7.12. Uruchomienie układów pomiarowych przepływu. 

 

7.13. Zamawiający dostarczy materiały: 

7.13.1. kompletne przepływomierze (głowica pomiarowa, przetwornik, kabel łączący) – 4 kpl. 

 

7.14. Wykonawca dostarczy materiały:  

7.14.1. pozostałe niezbędne części i materiały do wykonania zadania. 
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8. Wykonawca dostarczy  atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały użyte 

do remontu,  dokumentację  powykonawczą i odbiorową oraz dokumentację i protokoły     

z pomiarów ochronnych dla wszystkich przepływomierzy - branża elektryczna.  

 

9. Wymagania kwalifikacyjne: 

 

9.1. Wykonawca przedstawi  referencje  lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i 

należyte wykonanie tego typu prac. 

 

9.2. Dozór do prac j/w: 

9.2.1. uprawnienia dozorowe D gr 1 i 2; 
9.2.2. pracownicy wykonawcy E gr 1 i 2; 
9.2.3. uprawnienia spawalnicze; 
9.2.4. uprawnienia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych (PE). 

 

10. Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

10.07.2017 – 10.10.2017 r. lub 90 dni 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 Jacek Groń tel. 012 290 39 16 – branża energetyczna. 

 Specjalista MU ZW Kraków Paweł Kapera tel. 012 290 360 77- branża  AKPiA. 

 

8. Zakres prac ujęty w Załączniku nr 1A. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji cenowych. 
Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał obmiary wykonywanych prac i wpisywał w dzienniku 
budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/101/2017 

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

I. Remont instalacji  filtrów 4 sztuk wraz z armaturą.

1.

Demontaż, montaż nowej rury stalowej wody odkrzemionej DN-200, PN-

10 (rura φ 219,1x6,3 mm) z 4 kołnierzami DN- 200, PN-10 z odejściem do 

kolektora pomp wody odkrzemionej DN-300.

m 16 0,00

2.

Montaż zasuwy odcinającej kołnierzowej DN-200, PN-10 na rurociągu DN-

200 (rura 219,1x6,3 mm) z 2 nowymi kołnierzami DN-200, PN-10 do 

kolektora pomp wody odkrzemionej DN-300.

szt. 1 0,00

3.
Demontaż rury stalowej z kolanem, wody odkrzemionej DN- 300  oraz 

zaślepienie rurociągu kołnierzem ślepym DN-300, PN-10.
m 2 0,00

4.
Demontaż armatury na wodzie płucznej: zasuwa kołnierzowa DN-200, PN-

16, zawór zwrotny DN-200, PN-16 z czwórnikiem DN 200/100.
szt. 8 0,00

5.

Demontaż armatury na wodzie przefiltrowanej: zasuwa kołnierzowa DN-

100, PN-16, zawór zwrotny kulowy DN-100, PN-16 z kryzami 

pomiarowymi.

szt. 14 0,00

6.
Demontaż armatury na wodzie zdekarbonizowanej: zawór kulowy 

zwrotny DN-125, PN-16.
szt. 4 0,00

7. Demontaż rurociągu stalowego wody przefiltrowanej DN-100. m 28 0,00

8.
Demontaż rurociągu stalowego zasilającego od pomp wody 

zdekarbonizowanej DN-200.
m 16 0,00

9. Demontaż rurociągu stalowego wody odpływowej z filtrów DN200. m 28 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.
Demontaż rurociągu DN-150 wody zdekarbonizowanej z zasuwą 

kołnierzową DN- 150, PN-10.
m 36 0,00

11.

Montaż rurociągu  zasilającej  DN-200, PN-10 z kołnierzem DN-200, PN-10 

– 2 sztuki  od zasuwy kołnierzowej DN-200, PN-10 z 6 kolanami 

hamburskimi DN-200 oraz montażem zwężki DN 200/150 – 2 sztuki. 

Długość rury DN-200, 16 metrów. Długość rury DN-150,- 24 metrów z 2 

kolanem hamburskim DN-150, PN-10.

m 40 0,00

12.

Montaż rurociągu odpływowego z filtrów DN-200, PN-10 z kołnierzami 

DN-200, PN-10 – 4 sztuki oraz 6 kolanami hamburskimi DN-200, PN-10 ze 

zwężką DN 200/150 – 2 sztuki oraz montażem przepustnicy DN-200, PN-

10, - 2 sztuki  z nowymi kołnierzami DN-200,PN-10, - 4 sztuki. Długość 

rury DN-200,- 5 metrów. Długość rury DN-150,- 12 metrów z 12 kolanami 

hamburskimi DN-150, PN-10.

m 17 0,00

13.
Montaż rury DN-200, PN-10 z przepustnicą DN-200, PN-10 – 2 sztuki z 2 

kolanami hamburskimi do rurociągu wody odkrzemionej.
m 5 0,00

14.

Wykonanie czwórnika, montaż na rurociągu wody płucznej DN-200 z 

nowymi kołnierzami DN-200, PN-16 szt.2, DN-150, PN-16 szt.1, DN-100, 

PN-16 szt. 1.

szt. 4 0,00

15. Wykonanie, montaż krócica DN-200, PN-16, na wodzie płucznej. szt. 4 0,00

16.
Montaż zasuwy miękko-uszczelnionej kołnierzowej DN-200, PN-16 oraz 

zaworu zwrotnego DN-200, PN-16.
szt. 8 0,00

17.

Wykonanie, montaż kolektora rozdzielającego filtry z 8 kołnierzami DN-

150, PN-16 z trójnikiem DN- 150 i przepustnicą DN-150 PN-16. Montaż 

kurka kulowego kołnierzowego DN-150, PN-16 na kolektorze 

rozdzielającym filtry.

szt. 4 0,00

18.
Montaż kurka kulowego kołnierzowego DN-150, PN-16 na rurociągu 

zasilającym DN-150.
szt. 3 0,00
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19.
Montaż zaworu zwrotnego kulowego kołnierzowego DN-150, PN-16 na 

rurociągu zasilającym.
szt. 4 0,00

20.
Wykonanie, montaż krócica do przepływomierza z nowymi kołnierzami 

DN-150, PN-16 na rurociągu wody przefiltrowanej
szt. 4 0,00

21.

Antykorozyjne zabezpieczenie wymienionych odcinków rurociągów 

stalowych, farbami epoksydowymi poprzez dwukrotne malowanie ręczne 

(podkład i warstwa wierzchnia)
m2 60 0,00

22.
Demontaż, wykonanie nowego podestu komunikacyjnego z 

obarierowaniem, burtnicami oraz drabiną 2 sztuki, montaż.  
m2 30 0,00

                                                                                                    Razem : 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Remont rury dopływowej do komór ścieków w CHOW-1.

1.

Demontaż rury stalowej ogumowanej DN-400, DN-250  z zaworem 

membranowym DN-250 przy komorze ścieków Nr 2, montaż nowej rury 

PE 100 DN-400 SDR 17 z trójnikiem PE 100 DN400/DN250 SDR 17 oraz 

rury PE 100 DN 250 SDR 17 – 1 metr do zaworu membranowego DN-250 

przy komorze ścieków Nr 1.

m 8 0,00

2.

Demontaż rury DN-250 z komory ścieków nr 2- (3 m), powiększenie 

otworu od ф 350-360 mm w ścianie komory ścieków Nr 2 do montażu 

rury osłonowej PE 100 DN 350 SDR 11.
m2 0,5 0,00

3.

Montaż rury osłonowej DN- 350 długości 1 metra w ścianie komory 

ścieków Nr 2, montaż rury PE 100 DN 250 SDR 17 wraz z zaworem 

membranowym DN 250 i uszczelnienie komory ścieków Nr 2  łańcuchem 

uszczelniającym.

m 4 0,00

4. Wykonanie, montaż podpór pod rurociąg DN-400, DN-250. szt. 4 0,00
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                                                                                                    Razem : 0,00 0,00 0,00 0,00

III.
Montaż układu pomiarowego przepływu wody zdekarbonizowanej po 

filtrach.

1.
Wykonanie projektów technicznych w branży energetycznej, elektrycznej 

i AKP.
Kpl. 1 0,00

2. Montaż kołnierzy DN150 PN16 do zabudowy głowicy przepływomierza Kpl. 4 0,00

3.
Montaż głowicy pomiarowej przepływomierza elektromagnetycznego na 

rurociągu DN150.
szt. 4 0,00

4. Montaż elementów układu pomiarowego przepływu. Kpl. 4 0,00

5. Demontaż tras impulsowych i przetworników różnicy ciśnień Kpl. 4 0,00

6. Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary ochronne. Kpl. 4 0,00

                                                                                                      Razem : 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                     SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY : 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 czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej do komór 
ścieków w CHOW 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 do 22.12.2017r.  od dnia 
zawarcia 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 i emisji spalin 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 ze 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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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ........................................................................... .. 

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

„Remont czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej do komór 
ścieków w CHOW 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/101/2017 o nazwie:  

 

„Remont czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej do komór ścieków 
w CHOW 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 czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej do komór 
ścieków w CHOW 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 czterech instalacji filtrów  wraz z  wymianą  armatury oraz rury dopływowej do komór 
ścieków w CHOW 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) 

 


	SIWZ_ FL_KR_101_2017_Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z armaturą
	Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ I do Umowy FL_KR_101_2017
	Załącznik nr 1A do SIWZ Remont instalacji  filtrów 4 sztuk wraz z armaturą.
	Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_101_2017
	Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt.ekonom. do SIWZ_FL_KR_101_2017
	Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_101_2017
	Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_101_2017
	Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_101_2017

