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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  
„Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie 

w TAMEH Polska Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  

 
1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

1.1. Estakada Stacji Pomp Nr 9, tunel energetyczny na partii Turbogeneratorów oraz 
Turbodmuchaw. 

1.2. Dane techniczne: 
1.2.1. Rurociągi wody chłodzącej zasilające i powrotne BP, R2, R2A wraz z instalacjami 

przynależnymi do TD, TG i celek. 
1.2.2. Medium: woda chłodząca. 
1.2.3. Ciśnienie robocze: 0,2-0,25 MPa. 
1.2.4. Temperatura robocza: max 400 C. 

 
2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

 
2.1 Wymogi technologiczne: 

2.1.1 Wykonanie prac remontowych ujętych w załączniku nr 1 A. 
2.1.2 Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN, PBUE, inne)  

i prawem energetycznym. 
2.1.3 Opracowanie technologii napraw. 
2.1.4 Wykonanie i przekazanie zleceniodawcy dokumentacji po-remontowej  zawierającej 

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 10 lat dla rurociągu stalowego DN-800 zasilającego cele chłodzące,  
pozostałe rurociągi trwałość  systemu  malarskiego do 2 lat. Okres trwałości nie jest 
okresem gwarancji. Trwałość jest kategorią techniczną, która pomaga inwestorowi 
ustalić plan renowacji rurociągu.  

2.1.6 Wykonawca zapewnia sobie  możliwość pocięcia blach, walcowania blach oraz 
wykonania elementów instalacyjnych i rur  w warsztacie obróbkowym. 

2.1.7 Sprzęt transportowy zapewnia wykonawca remontu. 
2.1.8 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona 

wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.1.9 Wykonawca zapewni do wykonania niezbędnych prac remontowych zwyżkę, dźwig   

z aktualnym badaniem UDT.  
2.1.10 Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do prac ziemnych (koparkę) oraz dźwig  

z zawiesiami do wyciągnięcia płyt żelbetowych zabezpieczający tunel energetyczny 
(właz technologiczny) z aktualnym badaniem UDT. Otwór  technologiczny zostanie 
zabezpieczony zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami budowlanymi. 

2.1.11 Po zakończeniu prac remontowych ( zamkniecie włazu technologicznego) uszczelnić 
płyty żelbetowe przed przedostaniem się wody do tunelu energetycznego oraz  
zasypać i rozplantować  ziemię. 
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2.2  Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
2.2.1 Hałas do 85dB. 
2.2.2 Mikroklimat zmienny. 
2.2.3 Zapylenie.  
2.2.4 Strefy gazowo-niebezpieczne. 

 
2.3   Wymagane środki ochronne: 

2.3.1 Wyposażenie pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną w multiochronną 
odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej z identyfikatorami firmy (kask ochronny  
z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary 
ochronne, gumowce z podnoskiem i podeszwą odporną na przebicia oraz buty  
z podnoskiem.  

2.3.2 Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
2.3.3 Wyposażenie pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną w detektory tlenku 

węgla i tlenu. 
 

2.4 Usuwanie odpadów: 
2.4.1 Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania 

wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. 

2.4.2 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych zezwoleń (uprawnień) na 

wytwarzanie i gospodarowanie odpadami  (powstałymi podczas prowadzonego remontu), 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

2.4.3 Bieżącego utrzymania porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po 

zakończeniu prac uporządkowania miejsca wykonywania prac przed wystawieniem 

końcowego protokołu odbioru. 

2.4.4 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. 

2.4.5 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych  

i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją Umowy na terenie 

Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania. 

2.4.6 Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  

o odpadach oraz przywróci teren, na którym składowane były odpady do stanu przed 

gromadzeniem odpadów. 

2.5 Wymogi organizacyjne. 
2.5.1 Przed przystąpieniem do pracy Zamawiający i Wykonawca remontu opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  
2.5.2 Brak możliwości odstawienia wszystkich rurociągów jednocześnie. Prace prowadzone będą 

sukcesywnie w odstępach czasu, wykonawca przed każdym następnym etapem będzie 
powiadamiany z wyprzedzeniem. Kolejność przekazania poszczególnych odcinków 
rurociągów będzie ustalana z działem eksploatacji w zależności od sytuacji ruchowej.  

2.5.3 W razie wystąpienia awarii na pracujących rurociągach zakończyć remont odcinkowy 
rurociągu w przeciągu 12 godzin. 
 

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 urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
2.6.3 Praca na wysokości. 
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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, utrudnione przemieszczanie się i wykonanie prac. 
 

2.7  Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń. 
2.7.1 Ogrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca prowadzenia prac oraz 

wyznaczenie pola remontowego.  
2.7.2 Wykonanie prowizorycznych podparć odciętych instalacji. 
2.7.3 Wykonawca zabezpieczy sprzęt do prac w przestrzeni ograniczonej. 
2.7.4 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne  oświetlenie do prac wykonywanych w tunelu 

energetycznym. 
2.7.5 Wykonawca zapewni dodatkową wentylację mechaniczną do prac wykonywanych  

w tunelu energetycznym. 
2.7.6 Zabezpieczenie tras transportu poziomego i pionowego. 

 
3. Podstawa wyceny zakresu prac: 

3.1 Wypełniony Załącznik nr1A – „Szczegółowy zakres prac – arkusz wyceny”.  
 

3.2 Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji lub zespołem projektowym. 
3.2.1 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. 

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

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

3.2.4 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania  
3.2.5 z  Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 

przyjętych rozwiązań technicznych. 
3.2.6 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. 

3.2.7 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. 
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3.2.8 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. 

3.2.9 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. 

3.2.10 Dostosować istniejący układ sterowania do współpracy z nową zasuwą DN 1000 PS  2,5 
bar. Aktualizacja dokumentacji w branży elektrycznej. 

3.2.11 Częściowa dokumentacja do wglądu znajduje się u Zamawiającego remontu. 
3.2.12 Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
4. Materiały  dostarczane przez Wykonawcę remontu: 

4.1 blachę stalową czarną gr.8 mm gat.St3S,  gr. 6 mm  gat.St3S,  kolana, kołnierze,  
4.2 zasuwę kołnierzową DN- 1000, PS-2,5 bar typ 019M/M NE z napędem AUMA typ SA16.2 

ON/OFF, firmy ZETKAMA-szt. 1, owiercenie kołnierzy przy zasuwie PN 10, 
4.3 nakrętki, podkładki powlekane  ocynkiem  zgodnie z PN do połączeń kołnierzowych, 
4.4 uszczelki do połączeń kołnierzowych, materiały konstrukcyjne na podpory i podesty 

komunikacyjne,  
4.5 kraty podestowe o wymiarach 1000x1000x40x3 ocynkowane oraz materiały niezbędne do 

wykonania remontu, 
4.6 Wykonawca dostarczy  atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 

użyte do remontu, oraz dokumentację  powykonawczą i odbiorową, 
4.7 materiały i urządzenia niezbędne do wykonania pomiarów  AKPiA  dostarczy Wykonawca z 

wyłączeniem przepływomierza i wskaźnika cyfrowego, 
4.8 materiały, potrzebne do wykonania i uruchomienia układów pomiarowych, dostarcza 

Wykonawca z wyłączeniem przetworników ciśnienia, termometry, wskaźników cyfrowych i kabla 

20x0,5 - 300 m. 

5. Materiały  dostarczane przez Zamawiającego: 
5.1. rura DN 1200 (ф 1220x10 mm), 
5.2. rura DN 800 (ф 813x10), 
5.3. zasuwy kołnierzowe DN- 800; PS 2,6 bar; typ 019M/MNE firmy ZETKAMA, przystosowane pod 

napęd elektryczny 5szt., owiercenie kołnierzy przy zasuwie PN 10, 
5.4. zasuwy kołnierzowe DN-200, PN-10 - szt.5, 
5.5. bezpodporowy wał napędowy do wentylatora DBSE-3125mm szt.1, 
5.6. przepływomierz i wskaźnik cyfrowy,  
5.7. przetworniki ciśnienia, termometry, wskaźniki cyfrowe, kabel 20 x 0,5 - 300 m.  

 
6. Wymagane kwalifikacje 

6.1 Wykonawca przedstawi referencje oraz doświadczenie z wykonywanych remontów 
rurociągów, projektowania i budowy instalacji AKPiA. 

6.2 Dozór do prac jw.: 
6.2.1 Uprawnienia dozorowe D gr 1 i 2. 
6.2.2 Pracownicy Wykonawcy E gr 1 i 2. 
6.2.3 Uprawnienia spawalnicze. 
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7. Przewidywany czas realizacji Zamówienia: 
od dnia zawarcia Umowy do 22.12.2017r. 

 
8. Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji: 

 

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

 Specjalista MU ZW Kraków Wiesław Dziuba tel. 012 290 87 20 - branża energetyczna 

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

II. Ogólny zakres prac (szczegółowy w załączniku nr 1A): 
 

1. Remont rurociągu wody chłodzącej R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie 
 

1.1. Demontaż na estakadzie rur DN 800 (ф 813x10mm) z kołnierzami  DN 800 PN10, które 
zasilają celki 25,26; 21,22; 11,12; 9,10; 7,8; wykonanie nowych rur z nowymi  kołnierzami oraz 
montaż. 

1.2. Wymiana zasuw kołnierzowych odcinających DN 800 PS 1,6  bar na rurociągu zasilającym 
celki 25,26 (B 26); 21,22 (B22); 11,12 (B12); 9,10 (B10); 7,8 (B8). 

1.3. Wykonanie nakładek z blachy stalowej gr. 8 mm. na rurociągu DN 1600 (ф1620x11mm), 
odcinek na estakadzie. 

1.4. Wykonanie nakładek z blachy stalowej gr. 8 mm na rurociągu DN 1200 (ф1220x10mm), 
odcinek z estakady do komory 103. 

1.5. Otwarcie włazów do tunelu energetycznego poprzez wybranie ziemi, odkrycie płyt 
żelbetowych. 

1.6. Rurociąg zasilający R2 partia TD (turbodmuchawy) DN 1000 (ф 1016x10mm), odcinkowa 
wymiana rury w tunelu energetycznym  na nową oraz wykonanie nakładek na rurociągu  
z blachy stalowej gr. 8 mm. 

1.7. Rurociąg powrotny R2A partia TD (turbodmuchawy) DN 1000 (ф 1016x10mm) wykonanie 
nakładek na rurociągu z blachy stalowej gr. 8 mm oraz częściowa wymiana rury na nową  
w tunelu energetycznym. 

1.8. Wymiana zasuwy płaskiej kołnierzowej z napędem elektrycznym DN 1000 PS 2,5 bar ( B 18)  
w komorze 104  na rurociągu R2 partia TD (turbodmuchawy). 

1.9. Rurociąg zasilający w tunelu energetycznym R2 partia TG (turbogeneratory) DN 1000  
(ф 1016x10mm), DN 1200 (ф 1220x10mm), DN 1400 (ф 1420x10mm), częściowa wymiana 
rury na nową oraz wykonanie nakładek na rurociągu z  blachy stalowej  gr. 8 mm. 

1.10. Rurociąg powrotny w tunelu energetycznym R2A partia TG (turbogeneratory) DN 1000  
(ф 1016x10mm),  DN 1200 (ф 1220x10mm), DN 1400 (ф 1420x10mm), częściowa wymiana 
rury na nową oraz wykonanie nakładek na rurociągu z  blachy stalowej  gr. 8 mm. 

1.11. Rurociągi do TG 3  (turbogenerator) R2,R2A DN 800 (ф 813x10mm) częściowa wymiana rury 
na nową oraz wykonanie na rurociągu w tunelu energetycznym nakładek z  blachy stalowej  
gr. 6 mm. 

1.12. Rurociągi do TG 5 (turbogenerator) R2, R2A  DN 700 (ф 711x10mm) częściowa wymiana rury 
na nową oraz wykonanie nakładek na rurociągu z blachy stalowej  gr. 6 mm w tunelu 
energetycznym.  

1.13. Wymiana rurociągu BP od zasuwy BP 5 na estakadzie do zasuwy BP 6 w komorze 109 na 
nową rurę DN 1200 (ф 1220x10mm).  

1.14. Remont zasuw DN-1200, PN-0,25 MPa.; DN-1000, PN-0,25 MPa. 
1.15. Wymiana zasuw DN-200, PN-10 na rurociągach odwadniających misy celek. 
1.16. Montaż bezpodporowego wału napędowego do wentylatora celki 11. 
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2. Montaż układu pomiarowego przepływu wody chłodzącej w rurociągu R2 partia TD 
 

2.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, AKP i elektrycznej (zasilanie). 
2.1.1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektów technicznych, przed przystąpieniem 

do prac. 
2.1.2. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie  

z projektem. 
2.2. Miejsce montażu –  tunel energetyczny, rurociąg wody chłodzącej R2 DN1000 (rejon komory 

K-104). 
2.2.1. Głowicę przepływomierza elektromagnetycznego FLONET FH2015 DN1000 PN6 

zamontować na rurociągu zgodnie z projektem. 
2.2.2. Przetwornik należy zamontować w tunelu energetycznym w pobliżu głowicy 

pomiarowej. 
2.3. Wykonanie odwzorowania wskazania przepływu na wskaźniku cyfrowym i rejestratorze. 

2.3.1. Montaż wskaźnika cyfrowego na szafie w pompowni STP9. 
2.3.2. Wpięcie sygnału pomiarowego do istniejącego rejestratora na szafie w pompowni STP9. 

2.4. Montaż kabli i tras kablowych zgodnie z projektem. 
2.4.1. Montaż kabla i trasy kablowej, pomiędzy głowicą pomiarową a przetwornikiem (kabel 

jest w komplecie z przepływomierzem). 
2.4.2. Montaż kabla zasilającego i sygnałowego oraz trasy kablowej pomiędzy przetwornikiem 

a szafą w pompowni STP-9. 
2.4.3. Wykonanie podłączenia sygnału pomiarowego przepływu ze wskaźnika cyfrowego na 

istniejący rejestrator w pompowni STP-9. 
2.5. Programowanie wyjścia analogowego przepływomierza, wskaźnika cyfrowego i wejścia 

rejestratora. 
2.6. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 
 
 

3. Montaż układów pomiarowych ciśnienia i temperatury w rurociągach R1, R1A, R2, R2A. 
 

3.1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej i AKP. 
3.1.1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektów technicznych, przed przystąpieniem 

do prac. 
3.1.2. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z projektem. 

3.2. Miejsce montażu – podziemny tunel energetyczny, komora K105, szafa pomiarowa  
w sterowni pomp STP-9. 

3.2.1. Króćce z zaworami do przetworników ciśnienia zabudować, zgodnie z projektem, na 
rurociągach wody chłodzącej R1, R1A, R2, R2A (4 sztuki). Brak możliwości odstawienia 
wszystkich rurociągów jednocześnie. Prace prowadzone będą sukcesywnie w odstępach 
czasu, wykonawca przed każdym następnym etapem będzie powiadamiany  
z wyprzedzeniem. Kolejność przekazania poszczególnych odcinków rurociągów będzie 
ustalana z działem eksploatacji w zależności od sytuacji ruchowej. 

3.2.2. Osłony do termometrów zabudować, zgodnie z projektem, w rurociągach wody 
chłodzącej R1, R1A, R2, R2A (4 sztuki). 

3.2.3. Skrzynkę krosową zabudować w komorze K-105. 
3.2.4. Wskaźniki cyfrowe zabudować na szafie pomiarowej w sterowni pomp STP-9. 
3.2.5. Kabel pomiędzy skrzynką krosową a szafą pomiarową w sterowni pomp STP-9 (około 300 

metrów), ułożyć w tunelu energetycznym. 
3.3. Wykonanie odwzorowania wskazania ciśnienia i temperatury na wskaźnikach cyfrowych na 

szafie pomiarowej w sterowni pomp STP-9. 
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3.3.1. Montaż wskaźników cyfrowych na szafie w pompowni STP-9. 
 

3.4. Montaż kabli i tras kablowych zgodnie z projektem. 
3.4.1. Montaż kabla i trasy kablowej, pomiędzy skrzynką krosową a szafą pomiarową  

w sterowni pomp STP-9 (około 300 metrów). 
3.4.2. Montaż kabli i tras kablowych do przetworników ciśnienia i termometrów. 
 

3.5. Podłączenie kabli zgodnie z dokumentacją. 
3.6. Uruchomienie układów pomiarowych, programowanie przetworników ciśnienia i wskaźników 

cyfrowych. 
 

III.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac.  
Wykonawca jest zobowiązany do codziennych obmiarów wykonywanych prac i wpisywania  
w dzienniku budowy/prac w celu ich weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

..................................................... 

 WYKONAWCA: 

 

 

 

...................................................... 

 

 

 

....................................................... 

  

 

 

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

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej. 

 

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

Robocizna Materiał Sprzęt Razem 

I. 
Remont rurociągu wody chłodzącej R2, R2A w tunelu i BP na 

estakadzie. 

  
  

1. 1
. 

Demontaż na estakadzie, rurociągu stalowego wraz z kolanami i 
kołnierzami trójnika od AP i BP, DN- 800 (rura ф 813x10- długość 
10 000 mm)  zasilającego cele chłodzące nr 8, 10, 12, 22, 26. 

Kpl. 5 
 

   

2. 2
. 

Wykonanie i montaż na estakadzie, rurociągu stalowego 
zasilającego cele chłodzące  DN-800 (rura φ 813x10- długość 
10 000 mm)  z dwoma kolanami hamburskimi DN-800 i 
trójnikiem oraz dwoma nowymi kołnierzami DN-800 
(owiercenie PN-10) od zasuw odcinających. 

Kpl. 5     

3. 3
. 

 Antykorozyjne zabezpieczenie rurociągów DN-800 zasilających 
celki, farbami epoksydowymi poprzez dwukrotne malowanie 
ręczne lub natryskowe (podkład i warstwa wierzchnia) – jak 
wyżej. Okres trwałości systemu malarskiego minimum 10 lat. 

m2 179     

4. 4
. 

Demontaż starych, montaż nowych zasuw kołnierzowych 
odcinających DN-800, PS -1,6 bar (owiercenie  kołnierza PN-10) 
zasuwy nr B8, B10, B12, B22, B26 na rurociągu zasilającym celki 
nr 8, nr 10, nr 12,nr 22, nr 26 (na estakadzie). 

Kpl. 5     

5. 5
. 

Demontaż, montaż zasuwy płaskiej kołnierzowej z napędem 
elektrycznym DN-1000, PS- 2,5 bar z nowymi kołnierzami DN-
1000, owiercenie  PN-10 w komorze 104. 

Kpl. 1     

6. 1
. 

Demontaż podestów komunikacyjnych wraz z obarierowaniem 
na estakadzie od zasuwy BP-5 DN- 1400 do końca chłodni 

m2 87     
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wentylatorowej wysokiej. 

7. 2
. 

Wykonanie nowego podestu komunikacyjnego z kratkami 
podestowymi, obarierowaniem, burtnicami, od klatki 
schodowej przy chłodni wysokiej do celki nr 30. Zabezpieczenie 
antykorozyjne nowego podestu komunikacyjnego. 

m2 24     

8. 3
. 

Wykonanie podpór pod zasuwy DN- 1000 nr A38, A36, A32, A2, 
A4 oraz zaślepienie kołnierzem ślepym wymienione zasuwy na 
rurociągach zasilających celki nr 38, nr 36, nr 32, nr 2 nr 4 (na 
estakadzie). 

Szt. 5     

9. 4
. 

Demontaż zasuw DN-1000, PN- 0,25 MPa nr B38, B36, B32, B2, 
B4 na rurociągu zasilającym celki nr 38, nr 36, nr 32, nr 2, nr 4 
(na estakadzie) wraz z instalacjami zasilającymi celki. 

Szt. 5     

10. 5
. 

Demontaż, rozbiórka, docieranie/remont, pomiar, próba 
szczelności, montaż zasuwy kołnierzowej odcinającej DN-1000, 
PN-0,25 MPa nr B30 na rurociągu zasilającym celkę nr 30. 

Szt. 1     

11. 6
. 

Demontaż, rozbiórka, docieranie/remont, pomiar, próba 
szczelności, montaż zasuwy kołnierzowej odcinającej DN-1200, 
PN-0,25 MPa  na rurociągu zasilającym BP w komorze 109. 

Szt. 1     

12. 7
. 

Demontaż kompensatora dławikowego kołnierzowego DN -
1600, remont, wymiana uszczelnień montaż na rurociągu BP 
(estakada). 

Szt. 1     

13. 8
. 

Wymiana rurociągu BP DN-1600 (rura φ1620x11mm) na 
estakadzie na nowa rurę DN-1200 (rura φ 1220x 10) z kolanem 
DN- 1000 zasilającym celkę nr 30,  trójnikiem zwężką 
niesymetryczną oraz z nowymi podporami rolkowymi 9 sztuk, 
pod rurociąg DN-1200.  

m 100     

14. 9
. 

Wymiana rurociągu BP DN-1200 (rura φ 1220x10mm) z 7 
kolanami hamburskimi DN 1200 z estakady do zasuwy BP 6 w 
komorze 109 na nową rurę DN-1200 (rura φ1220x10). 
Odkopanie rurociągu na głębokość 1m, podkucie podstawy 
betonowej do wymiany rurociągu (długość 26m), demontaż 
zabezpieczeń z blach stalowych (ryflowanych) tunelu przy 
budynku RGS (13mx9m) oraz ponowne zabetonowanie 

m 85     
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podstawy rurociągu, zasypanie ziemią i montaż blach stalowych 
na tunelu. 

15. 1
0
. 

Antykorozyjne zabezpieczenie rurociągu BP DN-1200  
(rura φ 1220x10) farbami epoksydowymi poprzez dwukrotne 
malowanie ręczne (podkład i warstwa wierzchnia). Okres 
trwałości systemu malarskiego minimum 2 lata. 

m2 709     

16. 1
1
. 

Demontaż, montaż zasuw kołnierzowych DN- 200 PN- 10 z 
nowymi kołnierzami DN-200, PN-10 na rurociągach 
odwadniających z mis celek nr.13,14,15,16,17.  

Szt. 5     

17. 1
2
. 

Wykonanie z estakady do komory 102, nakładek stalowych na 
ścianach łukowych, (50% obwodu) rurociągu BP DN-1200 (rura 
φ1220x10mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,9 m2 każda wraz z kolanem. 

m2 22     

18. 1
3
. 

Wykonanie na estakadzie, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu BP  DN-1600 (rura ф 
1620x11mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 10m2 każda. 

m2 60 
 

   

19. 1
4
. 

Wykonanie (na estakadzie) nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu BP DN-1200 (rura ф 
1220x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 4,5 m2 każda. 

m2 36 
 

   

20. 1
5
. 

Wykopanie ziemi nad płytami stropowymi do kanału o 
wymiarach 8 m x 10 m  na głębokość  1,5 m z odkładem ziemi 
na miejscu bez odwozu, przy pomocy koparki z ręcznym 
oczyszczeniem i wyrównaniem ścian oraz odeskowanie i 
zabezpieczeniem ścian wykopu. Ogrodzenie trwałymi 
barierkami wykopu zgodnie z wymogami BHP oraz ponowne 
zasypanie wykopów i usuniecie zabezpieczeń po zakończeniu 
prac remontowych. 

Kpl. 5 
 

   

21. 1
6
. 

Demontaż płyt kanałowych korytkowych do tunelu  w ilości 16 
sztuk o powierzchni 48 m2 (wymiary płyty 1 x 3 x  0,5 m) z 
ponownym montażem i wykonaniem izolacji przeciwwodnej.  

Kpl. 5     

22. 1Wykonanie w tunelu nakładek stalowych obwodowych na m2 64 
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7
. 

ścianach łukowych rurociągu R-2 partia TD, DN-1000 (rura ф 
1016x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 3,2 m2 każda. 

23. 1
8
. 

Wymiana odcinkowa rurociągu stalowego R-2 na podporach 
betonowych w tunelu, partia TD, DN-1000 (rura ф 1016x10 
mm), odcinki rur do 2 m. 

m 12     

24. 1
9
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych obwodowych na 
ścianach łukowych rurociągu R-2A partia TD, DN-1000 (rura ф 
1016x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 3,2 m2 każda. 

m2 32 
 

   

25. 2
0
. 

Wymiana odcinkowa rurociągu stalowego R-2A na podporach 
betonowych w tunelu, partia TD, DN-1000 (rura ф 1016x10 
mm), odcinki rur do 2 m. 

m 16 
 

   

26. 2
1
. 

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu do TD-7, R-2, DN-700 (rura 
ф 711x10 mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni 
około 1,115 m2 każda. 

m2 19     

27. 2
2
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TD-7, R-2A, DN-1000 (rura ф 
1016x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,6 m2 każda. 

m2 32     

28. 2
3
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TD-6, R-2, DN-1000 ( rura ф 
1016x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,6 m2 każda. 

m2 16     

29. 2
4
. 

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu do TD-6, R-2A, DN-1200 ( 
rura ф 1220x10) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,9 m2 każda. 

m2 19     
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30. 2
5
. 

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu do TD-1, R-2, R-2A, DN-600 
(rura ф 622x6 mm) blachą stalową o grubości 6 mm i 
powierzchni około 1 m2 każda. 

m2 20     

31. 2
6
. 

Uruchomienie obwodu sterowania, ustawienie regulacja 
wyłączników krańcowych nowej zasuwy DN-1000, PS- 2,5 bar, 
wykonanie pomiarów ochronnych. 

Kpl. 1 
 

   

32. 2
7
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu R-2 partia TG, DN-1000 (rura φ 
1016x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,6 m2 każda. 

m2 49,6 
 

   

33. 2
8
. 

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu R-2, partia TG, DN-1200  
(rura φ 1220x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i 
powierzchni około 1,9 m2 każda. 

m2 57 
 

   

34. 2
9
. 

Wymiana odcinkowa rurociągu stalowego R-2 na podporach 
betonowych w tunelu, partia TG, DN-1200 (rura φ 1220x10 
mm) odcinki rur do 2 m. 
 

m 6 
 

   

35. 3
0
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu R-2, partia TG, DN-1400 ( rura φ 
1420x10mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 2,23 m2 każda. 

m2 44,6 
 

   

36. 3
1
. 

Wymiana odcinkowa rurociągu stalowego R-2 na podporach 
betonowych w tunelu, partia TG, DN-1400 (rura φ 1420x10 
mm) odcinki rur do 2 m. 

m 12 
 

   

37. 3
2
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu R-2A partia TG, DN 1000 (rura φ 
1016x10mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 1,6 m2 każda. 

m2 32 
 

   

38. 3
3

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu R-2A partia TG DN 1200  

m2 32,5     
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. (rura φ 1220x10mm) blachą stalową o grubości 8 mm i 
powierzchni około 1,9 m2 każda. 

39. 3
4
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu R-2A, partia TG, DN-1400 ( rura φ 
1420x10 mm) blachą stalową o grubości 8 mm i powierzchni 
około 2,23 m2 każda. 

m2 56     

40. 3
5
. 

Wymiana odcinkowa rurociągu stalowego R-2A na podporach 
betonowych w tunelu, partia TG, DN-1400 (rura φ 1420x10 
mm) odcinki rur do 2 m. 

m 6     

41. 3
6
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TG 3 R 2 DN 800 (rura φ 813x10 
mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni około 1,28 
m2 każda. 

m2 11,5     

42. 3
7
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TG 3 R 2A DN 800 ( rura φ 813x10 
mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni około 1,28 
m2 każda. 

m2 11,5     

43. 3
8
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TG 5 R 2 DN 800 (rura φ 813x10 
mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni około 1,28 
m2 każda. 

m2 18     

44. 3
9
. 

Wykonanie w tunelu, nakładek stalowych na ścianach 
łukowych, (50% obwodu) rurociągu do TG-5, R-2A, DN-700 
(rura φ 711x10) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni 
około 1,115 m2 każda. 

m2 11     

45. 4
0
. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 
(50% obwodu)  rurociągu do TG-6, R-2 DN-800 (rura ф 
813x10mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni 
około 1,28 m2 każda. 

m2 18     

46. 4

1

. 

Wykonanie w tunelu nakładek stalowych na ścianach łukowych 

(50% obwodu)  rurociągu do TG-6, R-2, DN 800 (rura ф 813x10 

mm) blachą stalową o grubości 6 mm i powierzchni około 1,28 
m2 15,5     
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m2 każda. 

47. 4
2
. 

Antykorozyjne zabezpieczenie  remontowanych odcinków 
rurociągów stalowych, farbami epoksydowymi poprzez 
dwukrotne malowanie ręczne (podkład i warstwa wierzchnia). 
Okres trwałości systemu malarskiego  minimum 2 lata. 

m2 870,00     

48. 4
3
. 

Montaż  bez-podporowego wału napędowego do wentylatora 
celki nr 11. Szt. 1     

 
                                                                                                    Razem : 

   
   

 

II. 

Montaż układu pomiarowego przepływu wody chłodzącej w 
rurociągu R2.  

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

2. 
Montaż dwóch kołnierzy DN-1000, (rura φ 1016x10 mm) PN-6 
na rurociągu R-2 partia TD. 

Szt. 2     

3. 
Zabudowa i montaż głowicy pomiarowej przepływomierza  
elektromagnetycznego na rurociągu DN-1000. 

Kpl. 1 
 

   

4. Montaż elementów układu pomiarowego przepływu. Kpl. 1 
 

   

5. 
Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary 
ochronne. 

Kpl. 1 
 

   

 
                                                                                                      Razem : 

   
   

 

III. 

Montaż układów pomiarowych ciśnienia i temperatury w 
rurociągach R1, R1A, R2, R2A.    
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1. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej i AKP. Kpl. 1 
 

   

2. Montaż osłon na termometry i króćców do pomiaru ciśnienia. Kpl. 1 
 

   

3. 
Montaż elementów układów pomiarowych ciśnienia i 
temperatury. 

Kpl. 1     

4. Uruchomienie układów pomiarowych, programowanie urządzeń. Kpl. 1     

 
                                                                                                     Razem : 

   
   

 

 

                                                     SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY : 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Wykonawcy: 

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

adres  

tel.: …………....................... 

NIP ………………………… 

Regon………………………. 

O F E R T A  n r  … … …… … .  

1. Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.: 

  

    „Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie  
 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:  

Od dnia zawarcia Umowy do dnia 22.12.2017r. 

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

5. Oświadczamy, że: 

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

b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

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

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

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

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

9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 

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

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

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

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

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

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

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

 

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

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

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

      „Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie  
 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dnia: …………...                                                
 

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

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

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

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

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/91/2017 o nazwie:  

   „Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie  
 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
 

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

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

Wykonawcy): 

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

 

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

 
 
 

 
…………………………………………………….. 

                  Podpis pracownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

 „Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie  

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

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

 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Imię  
i nazwisko oraz 
numer telefonu 

osoby kontaktowej 
Zleceniodawcy 

Wartość 
usługi  

w zł netto 

Opis przedmiotu zamówienia 

Czas realizacji 

Od 
d/m/r 

Do 
d/m/r 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

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

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

Dnia: …………………                                   

 

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

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

Adres ……………………………………………………… 

 „Remont  rurociągów wody chłodzącej  R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie  
 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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