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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

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

„Remont bieżący pompy zasilającej EPZ 11 
 w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
1. Parametry: 

1.1. Aktualne dane techniczne urządzenia: 
Typ pompy- PE-270-150-3 

Wydajność- 270 m3/h 

Wysokość podnoszenia- 1650 m 
Temperatura medium - 165 °C  

Obroty- 2980 obr/min 
Nr. fabryczny- 3125 

1.2. Wymagane parametry techniczne po remoncie i przebudowie urządzenia: 
Wydajność- 210-230 m3/h 

Wysokość podnoszenia- 1450 m 
Temperatura medium - 165 °C  

Obroty- 2980 obr/min 
Przystosowanie pompy do zasilania zmodernizowanego kotła nr 8 wraz z wykonaniem projektu 
zmniejszenia wydajności. 

 
2. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

Budynek Hali Turbogeneratorów Zakład Wytwarzania Kraków. 
 

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

3.1.1. Wykonanie prac podstawowych remontowych ujętych w załączniku nr 1 A. 
3.1.2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz 

zaleceniami Zamawiającego. 
3.1.3. Opracowanie technologii napraw. 
3.1.4. Wykonanie projektu technicznego zmniejszającego wydajność pompy do parametrów 

określonych w ppkt. 1.2. i przekazanie Zamawiającemu. 
3.1.5. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji po-remontowej zawierającej:  

 pomiary stanu dynamicznego przed i po remoncie, 

  pomiary luzów na łożyskach przed i po remoncie,  

 dokumentację opisową i fotograficzną stanu urządzeń przed remontem i po 
remoncie z opisem wykonanych prac i wymienionego wyposażenia (3 komplety w 
wersji papierowej oraz wersji elektronicznej z kompletem poświadczeń i sprawozdań 
z wykonanych napraw, pomiarów, badań itp.)  

3.1.6. Zagwarantowanie, że poziom drgań agregatu pompowego EPZ 11 po wykonanym remoncie 
nie będzie przekraczał poziomu mierzonego zgodnie z wymaganiami normy drgania 
bezwzględne w klasie A według norm PN–ISO 10816-1. 

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

do obsługi suwnicy o udźwigu 10/5 t sterowanej radiowo z poziomu roboczego. 
3.1.9. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych oraz izolację termiczną i 

zabezpieczenie antykorozyjne wykona Wykonawca remontu zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami. 
3.1.10. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace. 
3.1.11. Zamawiający wymaga przeprowadzenia ruchu próbnego pod nadzorem wykonawcy 

remontowanych urządzeń. 

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

 
3.3. Wymagane środki ochronne: 

3.3.1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą multiochronną z identyfikatorami firmy, buty  
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 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. Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych. 
3.6.6. Utrudniona komunikacja, słabe oświetlenie, utrudniony transport materiałów, utrudnione 

przemieszczanie się i wykonanie prac. 
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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 na wysokości. 
3.7.5. Zabezpieczenie tras transportu pionowego i poziomego. 

 
4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1. Wypełniony Załącznik nr 1A „Arkusz wyceny do Specyfikacji techniczne EPZ 11”. 

5. Dokumentacja. 
5.1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji lub zespołem projektowym. 

5.1.1. Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą (lub zespołem 

projektowym), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych 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. 

5.1.2. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona 

wizji w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego 

pod montaż aparatury. 

5.1.3. Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki 

terenowe lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 

parametrów technicznych i rozwiązań projektowych. 

5.1.4. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania  

z  Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 

przyjętych rozwiązań technicznych. 

5.1.5. 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. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. 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. 
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5.1.8. 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. 

5.1.9. Częściowa dokumentacja do wglądu znajduje się u Zamawiającego. 

5.1.10. Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Materiały do remontu: 

5.1. Wykonawca dostarcza  całość materiałów  w tym materiały pomocnicze. 

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

5.3. Wykonawca dostarczy dokumentację na przeprojektowaną pompę, atesty, rysunki techniczne, 

certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały  użyte do remontu oraz dokumentację 

powykonawczą. 

6. Wymagania kwalifikacyjne: 
6.1. Wykonawca przedstawi referencje oraz doświadczenie z wykonywanych remontów pomp 

zasilających, rurociągów i armatury ciśnieniowej. 
6.2. Uprawnienia spawalnicze. 
6.3. Dozór do prac j/w.  
6.4. Uprawnienia dozorowe D gr 1 i 2, 
6.5. Pracownicy wykonawcy E gr 1 i 2,  
6.6. Uprawnienia do obsługi suwnicy na hali TG sterowanej radiowo z poziomu roboczego 

7. Termin remontu 
45 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 
8. Uwagi. 
Zamawiający 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, oferent wyceni wyspecyfikowane pozycje w załączniku 1B podpunkt 
nr C wraz z podaniem wartości i terminów realizacji. Oferent wyspecyfikuje i wyceni również inne prace 
dodatkowe według swojej wiedzy, które mogą wyniknąć podczas wykonywania prac. Do wyceny prac  
nie ujętych w zakresie podstawowym i opcjonalnym wykonawca poda stawkę roboczo godziny wraz  
z pozostałymi składnikami wyceny robót. 
                                                                                                                                                                                                     

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1A do SIWZ i do Umowy  FL/KR/109/2017

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

A.  Remont bieżący pompy zasilającej EPZ -11 część energetyczna

I Opracowanie projektu zmniejszenia wydajności pompy

1.  
Zmiana średnic wirników oraz przystosowanie zestawu do opracowanego 

projektu
Kpl. 1 0,00

II  Remont pompy zasilającej EPZ 11 Typ PE-270-150-3

3.  Demontaż, montaż osprzętu- osłony, instalacje wodne i olejowe Kpl. 1 0,00

4.  Demontaż, montaż pompy z odkręceniem i zakręceniem śrub Kpl. 1 0,00

5.  Demontaż, montaż, regeneracja sprzęgła, zesprzęglenie Kpl. 1 0,00

6.  
Demontaż, montaż łożysk ślizgowych, doskrobanie płaszczyzny podziału 

łożysk i pokryw łożyskowych
Kpl. 2 0,00

7.  Demontaż, regeneracja,  montaż  zgarniaczy olejowych Szt. 10 0,00

8.  
Demontaż, regeneracja, pasowanie na tusz, montaż tarczy oporowej 

(tłok, cylinder)
Kpl. 1 0,00

9.  Przegląd korpusu pompy i dopasowanie Kpl. 1 0,00

10.  Demontaż,  regeneracja i montaż segmentu czołowego (ssący, tłoczny) Szt. 2 0,00

11.  Demontaż, regeneracja i montaż segmentu wewnętrznego Szt. 9 0,00

12.  Wykonanie i dopasowanie pierścieni tarczowych Szt. 10 0,00

13.  Docieranie segmentu, dopasowanie na tusz Szt. 9 0,00

14.  Demontaż, regeneracja, montaż  tulei dławicowej Szt. 2 0,00

15.  Demontaż, regeneracja, montaż  tulei dystansowej Szt. 9 0,00

16.  Demontaż, regeneracja, montaż  tulei uszczelniającej Szt. 9 0,00

17.  Demontaż, regeneracja, montaż wału pompy Szt. 1 0,00

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

Wartość

18.  Demontaż, regeneracja, montaż wirników Szt. 10 0,00

19.  Wyważenie zestawu wirującego Kpl. 1 0,00

20.  Centrowanie zespołu pompa- silnik Kpl. 1 0,00

21.  

Demontaż, montaż, remont, regeneracja zużytych podzespołów: wirnik, 

tuleja, wał, łożyska, itp., regeneracja sprzęgła pomp olejowych             

HMSZ5-25-4/4

Szt. 2 0,00

22.  Chłodnica oleju demontaż, montaż Szt. 1 0,00

23.  Czyszczenie hydrodynamiczne rurek mosiężnych 16x1 mm. Szt. 170 0,00

24.  Próba szczelności (wodna) Szt. 1 0,00

25.  Chłodnice silnika demontaż, czyszczenie, montaż. Szt. 2 0,00

26.  Czyszczenie hydrodynamiczne rurek mosiężnych 16x1 mm. Szt. 168 0,00

27.  Próba szczelności (wodna) Szt. 2 0,00

28.  Demontaż, montaż uszczelnień mechanicznych ANGA NBM1-110BC Kpl. 2 0,00

29.  Regeneracja uszczelnień mechanicznych ANGA NBM1-110BC Kpl. 2 0,00

30.  Chłodnice wodne ANGA typ CH-21  demontaż,  montaż Szt. 2 0,00

31.  Czyszczenie hydrodynamiczne wężownicy chłodnicy Szt. 2 0,00

32.  
Demontaż, czyszczenie hydrodynamiczne, montaż wężownicy 

próboodbiornika  DN-350
Szt. 1 0,00

33.  Rozkręcenie, czyszczenie, skręcenie zbiornika olejowego (0,3 m³) Szt. 1 0,00

34.  
Demontaż, czyszczenie, montaż kosza DN 300 na ssaniu pompy z 

zabezpieczeniem (podparciem) rurociągu
Szt. 1 0,00
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Robocizna Materiał Sprzęt Razem
L.P. Nazwa urządzenia i opis prac remontowych J.m. Ilość

Wartość

35.  

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, 

wymiana szczeliwa zasuwy DN-300, PN 25

Szt. 1 0,00

36.  

Remont zasuwy DN-200 typ 179 z napędem NWA 78 , producent Chemar 

Kielce (z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy,  pierścienia uszczelniającego).

Szt. 1 0,00

37.  Remont napędu NWA w/w zasuwy z wymianą smaru płynnego Szt. 1 0,00

38.  

Remont klapy tłocznej wspawanej DN 225 PN 250 z regeneracją zużytych 

elementów grzyba i siedliska, itp.( z wycięciem i powtórnym wspawaniem 

jedna strona, rozkręcenie, wymiana uszczelki, skręcenie kołnierza jedna 

strona).

Szt. 1 0,00

39.  

 Remont zaworów DN-25 typ 649 producent Chemar Kielce                            

(z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 12 0,00

40.  

 Remont zaworów DN-50 typ 649 producent Chemar Kielce                                             

( z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 3 0,00

41.  

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, 

wymiana szczeliwa zasuwy DN 50 PN 10 z wymianą uszczelek

Szt. 12 0,00

42.  

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, 

wymiana szczeliwa zasuwy DN 65 PN 10 z wymianą uszczelek

Szt. 6 0,00
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Wartość

43.  

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, 

wymiana szczeliwa zasuwy DN 150 PN 10 z wymianą uszczelek

Szt. 4 0,00

44.  
Wymiana  zaworów ZWZ-11, DN-10, PN-160 (zakup po stronie 

wykonawcy)
Szt. 6 0,00

45.  
Wymiana zaworów kulowych wodnych DN-20, PN-10 (zakup po stronie 

wykonawcy)
Szt. 12 0,00

46.  
Wymiana zaworu kulowego wodny DN-50, PN-10 (zakup po stronie 

wykonawcy)
Szt. 1 0,00

Razem wartość oferty zakres A. 0,00 0,00 0,00 0,00

B.  Remont bieżący pompy zasilającej EPZ -11 część elektryczna

I 
Remont silnika EPZ-11 serii: ATD-2  typu: 2AZM-2000/ 6000  2000kW  

2975obr/min

1.  Przekazanie maszyny do remontu Kpl. 1 0,00

2.  Demontaż i montaż osłon z obu stron Kpl. 2 0,00

3.  Demontaż i montaż blach pokrywających kanał Kpl. 1 0,00

4.  Kontrola połączeń szyn lub kabli zasilających i izolatorów z oczyszczeniem Kpl. 1 0,00

5.  Pomiar rezystancji izolacji przed po remoncie Szt. 2 0,00

6.  Odkręcenie i zdjęcie pokrywy oraz górnej części łożyska Kpl. 2 0,00

7.  Wykonanie wstępnych pomiarów luzów Kpl. 2 0,00

8.  Rozkręcenie i kontrola lub wymiana pierścieni smarujących Szt. 2 0,00

9.  Uniesienie wału i wybudowanie dolnej połowy łożyska Szt. 1 0,00

10.  Czyszczenie powierzchni roboczej łożyska Szt. 2 0,00
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11.  Ręczne polerowanie czopa i jego pomiar Szt. 2 0,00

12.  Czyszczenie i mycie komory oraz całego łożyska Szt. 2 0,00

13.  Kontrola i ewentualna wymiana  uszczelek labiryntów Kpl. 2 0,00

14.  Montaż całości łożyska i pokrywy z końcowym pomiarem luzów Szt. 2 0,00

15.  Demontaż, sprawdzenie, montaż termo-sygnalizatora Szt. 2 0,00

16.  Zalanie  łożyska olejem Kpl. 2 0,00

17.  Skrobanie i pasowanie powierzchni roboczych Kpl. 2 0,00

18.  Regulacja szczeliny labirynty-wał Kpl. 2 0,00

19.  Dmuchanie całości maszyny Szt. 1 0,00

20.  Kontrola i naprawa uziemienia Szt. 1 0,00

21.  Kontrola i dokręcenie śrub podstawy stojana oraz stojaków łożysk Kpl. 1 0,00

22.  Wyjęcie i włożenie wirnika do stojana Szt. 1 0,00

23.  
Pomiar rezystancji izolacji stojaka łożyska /z oczyszczeniem izolacji przy 

wyjętym wirniku
Kpl. 2 0,00

24.  Wymiana lub usztywnienie klinów w żłobkach stojana Kpl. 1 0,00

25.  Wiązanie czół uzwojeń do pierścieni usztywniających Kpl. 1 0,00

26.  Czyszczenie uzwojeń z tłustych zanieczyszczeń i plam Kpl. 1 0,00

27.  Mycie uzwojeń Kpl. 1 0,00

28.  Lakierowanie uzwojeń Kpl. 1 0,00

29.  Osiowanie, poziomowanie układu silnik -pompa Kpl. 1 0,00
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30.  Pomiar szczelin powietrznych w czterech punktach z obu stron silnika Kpl. 1 0,00

31.  
Transport silnika na warsztat wykonawcy i z powrotem na stanowisko                    

/w razie potrzeby/
Kpl. 2 0,00

32.  
Przekazanie maszyny do rozruchu i eksploatacji /uporządkowanie pola 

remontowego/
Kpl. 1 0,00

II  
Remont silników: pompki olejowe nr 1 i 2 EPZ-11 typu: Sg-100-L4A 

2,2kW  1500obr/min

1. Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy kpl. 2 0,00

2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie sztuk 4 0,00

3. Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej kpl. 2 0,00

4.
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych
kpl. 2 0,00

5. Transport silnika do i z miejsca remontu /warsztat wykonawcy/ sztuk 2 0,00

6. Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana kpl. 2 0,00

7.
Czyszczenie,  mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

(lakierowanie na gorąco)
kpl. 2 0,00

8. Suszenie maszyny sztuk 2 0,00

9. Wymiana łożysk na łożyska f-my: SKF, nałożenie smaru sztuk 4 0,00

10. Założenie osłon kpl. 2 0,00

11. Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/ kpl. 2 0,00

12. Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/ kpl. 2 0,00

13. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów zasilających kpl. 2 0,00
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14. Montaż całości maszyny i ustawienie i przykręcenie do podstawy kpl. 2 0,00

15. Zesprzęglenie maszyny i założenie osłon kpl. 2 0,00

16.
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej
kpl. 2 0,00

III
Przegląd aparatury elektrycznej w rozdzielniach i urządzeniach 

pomocniczych EPZ-11 w zakresie: 

1.

Podrozdzielnia zasuw, pulpit sterowniczy / przegląd aparatury, kontrola 

sygnalizacji,  kontrola podłączeń, kontrola styków, listew przyłączowych; 

kontrola i uszczelnienie przepustów kablowych. Likwidacja ewentualnych 

usterek/-3  pola 

Kpl. 1 0,00

2.

Skrzynki sterownicze zasuw; skrzynki wyłączników krańcowych i skrzynki 

przyłączy silników zasuw. / przegląd aparatury, kontrola podłączeń, 

kontrola styków, listew przyłączowych; kontrola i uszczelnienie 

przepustów kablowych. Likwidacja ewentualnych  usterek elektrycznych 

osprzętu zasuw:                                                       

-zasuwa /trójnik/  PZ-11/,                                                                                          

-zasuwa PZ-11,                                                                                                           

-zasuwa 3-3  PZ-11

Kpl. 3 0,00

3. Przekazanie dokumentacji poremontowej /przekazanie do eksploatacji Kpl. 3 0,00

Razem wartość oferty zakres B. 0,00 0,00 0,00 0,00

                 RAZEM  WARTOŚĆ  OFERTY dla zakresu A. i B.                      0,00 0,00 0,00 0,00
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C.
 Ewentualne prace dodatkowe lub zamienne które mogą wyniknąć w trakcie 

remontuRemont bieżący pompy zasilającej EPZ -11

1.

Łożysko ślizgowe pompy PE-270-150-3. Po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i doskrobanie 

nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach ponowne badania i 

poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00

2. Zakup lub wykonanie, wymiana sprzęgła zębatego pompy PE-270-150-3 Kpl. 1 0,00

3. Zakup lub wykonanie, wymiana wału pompy PE-270-150-3 Szt. 1 0,00

4.
Wykonanie i wymiana łożyska ślizgowego silnika typu: 2AZM-2000/ 6000  2000kW  

2975obr/min pompy zasilającej nr: EPZ-11 /w razie potrzeby/
Kpl. 2 0,00

5.

Odtworzenie izolacji stojaka łożyskowego silnika typu: 2AZM-2000/ 6000  2000kW  

2975obr/min pompy zasilającej nr: EPZ-11 /w razie potrzeby/ –wymiana wkładki 

izolacyjnej

Kpl. 1 0,00

                 RAZEM  WARTOŚĆ  OFERTY dla zakresu C.                      0,00 0,00 0,00 0,00

C.
Stawka roboczogodziny (z narzutami „Kp" i „Z") dla prac  dodatkowych, które nie 

zostały wycenione w Załącznikach 1A i 1B
zł/h

D. Ewentualne prace dodatkowe przewidziane przez Oferenta 

1 0,00

2 0,00

SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY Z ZAKRESU E: 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 

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

Wartość

1
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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 pompy zasilającej EPZ - 11 

 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:  

45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

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

b) pompa EPZ 11 z osprzętem na okres ……………(min. 24) miesięcy. 

5. Oświadczamy, że: 

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

b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

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

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

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji  
i w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie  
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7. Akceptujemy termin płatności wynoszący 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania 
faktury VAT przez Zamawiającego a za dzień zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

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

9. Oświadczamy, że akceptujemy 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 pompy zasilającej EPZ - 11 
 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/109/2017 o nazwie:  

 

„Remont pompy zasilającej EPZ - 11 
 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 pompy zasilającej EPZ - 11 

 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 pompy zasilającej EPZ - 11 
 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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