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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

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

„Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
 
1. Podstawowe dane techniczne: 

 
8.1. Podgrzewacz Wysokiego Ciśnienia 3 F (stały zbiornik ciśnieniowy) 

 Wytwórca - ZSRR  

 Typ- PW- 250/180-3 

 Nr. fabryczny14323 

 Rok budowy- 1960 

 Parametry urządzenia-przestrzeń rurowa-18 MPa, temperatura-250 °C 

 Przestrzeń płaszczowa- 3,3 MPa, temperatura- 410 °C 
8.2. Chłodnica wyparów 2E (stały zbiornik ciśnieniowy) 

 Wytwórca- ZSRR 

 Nr. fabryczny-5668, rok budowy- 1960 

 Parametry urządzenia- przestrzeń rurowa- 0,8 MPa, temperatura- 127 °C 

 Przestrzeń płaszczowa-0,5 MPa, temperatura 151 °C 
8.3. Chłodnica wyparów  2G (stały zbiornik ciśnieniowy) 

 Wytwórca- ZSRR 

 Nr. fabryczny-7780, rok budowy- 1961 

 Parametry urządzenia- przestrzeń rurowa- 0,8 MPa, temperatura- 160 °C 

 Przestrzeń płaszczowa-0,5 MPa, temperatura 160 °C 
8.4. Chłodnica wyparów 2J (stały zbiornik ciśnieniowy) 

 Wytwórca- Zakłady Azotowe w Tarnowie 

 Nr. fabryczny-12954, rok budowy- 1979 

 Parametry urządzenia- przestrzeń rurowa- 0,8 MPa, temperatura- 60 °C 

 Przestrzeń płaszczowa-0,5 MPa, temperatura 160 °C 
 
2. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

2.1. Podgrzewacz Wysokiego Ciśnienia PWC 3F. Zakład Wytwarzania Kraków, Maszynownia Hala 
Turbogeneratorów. W zakresie remont i przygotowanie z rewizją wewnętrzną do odbioru UDT, 
próba ciśnieniowa wkładu, remont armatury, osprzętu, rurociągów wraz z izolacją termiczną  
i montażem rusztowań. 

2.2. Chłodnice wyparów 2E, 2G, 2J. Zakład Wytwarzania Kraków, Maszynownia Hala 
Turbogeneratorów poziom 16 metrów (Odgazowywaczy). W zakresie remont  
z przygotowaniem do rewizji wewnętrznych, prób ciśnieniowych i remontem zaworów 
bezpieczeństwa do odbioru UDT, remont armatury, osprzętu, rurociągów wraz z izolacją 
termiczną i montażem rusztowań. 

 
3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

3.1. Wymogi technologiczne. 
3.1.1. Wykonanie prac remontowych ujętych w załączniku nr 1 A. 
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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 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. 

3.1.5. Sprzęt transportowy oraz pracownika z odpowiednimi uprawnieniami do obsługi suwnicy 

zapewnia wykonawca remontu. 

3.1.6. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych zapewnia wykonawca 

remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 Zamawiający opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  
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3.5.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Harmonogram Rzeczowo Finansowy 
planowanych prac.  

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

przemieszczanie się i wykonanie prac. 

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

4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1. Wypełniony Załącznik nr 1A - Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Dokumentacja. 
4.2.1. Dokumentacja i książki rewizji UDT w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Materiały do remontu: 

5.1. Wykonawca dostarcza  całość materiałów  w tym materiały pomocnicze. 

5.1.1. Wykonawca zapewni sprzęt, zawiesia i liny do wykonania remontu. 

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

5.2. Zamawiający dostarcza armaturę do wykonania remontu. 

6. Wymagania kwalifikacyjne: 
6.1. Wymagane są referencje z wykonania podobnych prac remontowych zbiorników ciśnieniowych. 

6.2. Uprawniona kontrola jakości do badań elementów ciśnieniowych podgrzewaczy wysokiego 

ciśnienia, rurociągów wysokoprężnych. 

6.3. Uprawnienia dozorowe D gr 1 i 2.. 

6.4. Pracownicy wykonawcy E gr 1 i 2. 

6.5. Uprawnienia spawalnicze. 

6.6. Dozór do prac j/w.  

6.7. Uprawnienia do obsługi suwnicy na hali TG sterowanej radiowo z poziomu roboczego 

7. Termin remontu 

45 dni kalendarzowych od podpisania Umowy. 
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8. Uwagi. 
8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji cenowych.  
8.2. W Załączniku 1A wycena pkt. „A” stanowi wartość oferty. 
8.3. W pkt. „C” Załącznika 1A, Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace, które według swojej wiedzy 

mogą wyniknąć podczas wykonania prac a nie zostały ujęte do wyceny w pkt. „A”.  
8.4. Do wyceny prac nieujętych w zakresie podstawowym Wykonawca poda w pkt. „B” stawkę 

roboczo godziny wraz z pozostałymi składnikami wyceny robót. 

                                                                                                                                                                              
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1A do SIWZ i do Umowy  FL/KR/112/2017

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

A.
Remont i przygotowanie do rewizji UDT PWC 3F oraz chłodnic wyparów 

2E, 2G, 2J.

I
REMONT PODGRZEWACZA WYSOKIEGO CIŚNIENIA PWC 3F wraz z 

rewizją wewnętrzną UDT.

1.  
Demontaż, montaż konstrukcji nośnej podestów z wykonaniem 

tymczasowego ogrodzenia wokół podgrzewacza.
Mg. 0,6 0,00

2.  

Demontaż, rozkręcenie połączeń kołnierzowych (podziału podgrzewacza, 

wody zasilającej, pary, skroplin) montaż wkładu rurkowego podgrzewacza 

z wymianą uszczelek.

Kpl. 1 0,00

3.  
Przygotowanie płaszcza zbiornika do odbioru UDT- czyszczenie 

powierzchni wewnętrznych płaszcza do rewizji UDT.
dm2 120 0,00

4.  
Przygotowanie płaszcza zbiornika do odbioru UDT- czyszczenie 

powierzchni spawów do rewizji UDT.
dm

2 150 0,00

5.  Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-50. Szt. 2 0,00

6.  Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-100. Szt. 2 0,00

7.  Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-150. Szt. 3 0,00

8.  
Próba ciśnieniowa wkładu podgrzewacza, (wodna do 22,5 MPa odbiór 

UDT)- dwukrotna.
Szt. 1 0,00

9.  
Obróbka ręczna płaszczyzn przylgowych płaszcza i wkładu  (szlifowanie i 

skrobanie.)
dm

2 10,5 0,00

10.  
Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia, tłoka itp. 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek regulatora skroplin PWC.
Szt. 1 0,00

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

11.  

Remont serwomotorów DN-200 do PWC, demontaż,  montaż z 

docieraniem siedliska, regeneracja zużytych elementów: trzpienia, tłoka, 

legalizacja cylindra itp. wymiana szczeliwa dławnicy,  pierścienia 

uszczelniającego.

Szt. 2 0,00

12.  
Remont wodowskazów wysokiego ciśnienia (demontaż, montaż, 

regeneracja przylg, wymiana miki).
Szt. 2 0,00

13.  

Remont zaworu różnicowego DN-25 demontaż, montaż z docieraniem 

siedliska i grzyba, regeneracja lub ewentualna wymiana zużytych 

elementów: trzpienia, tłoka, cylindra itp., wymiana uszczelek.

Szt. 1 0,00

14.  

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja lub 

ewentualna wymiana zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba 

szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworu DN-

100 skropliny z PWC.

Szt. 2 0,00

15.  

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: sworzni itp.,  

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, zaworu zwrotnego DN-

100 skropliny z PWC.

Szt. 1 0,00

16.  

Demontaż, remont zasuwy DN-200 PN-250 (produkcji ZSRR WAS) z 

przekładnią ręczną z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, wymiana szczeliwa dławnicy, 

pierścienia uszczelniającego, uszczelki.

Szt. 2 0,00

17.  Remont przekładni ręcznej w/w zasuwy z wymianą smaru płynnego Szt. 2 0,00

18.  

Remont zaworów DN-25 PN 320 z docieraniem siedliska, grzyba, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa 

dławnicy.

Szt. 16 0,00

19. Wymiana zaworów DN-25 PN 100 ( wycięcie, wspawanie) Szt. 8 0,00

20. Wymiana zaworów DN-20 PN 100 ( wycięcie, wspawanie) Szt. 7 0,00
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21.

Remont zaworów DN-15 PN 320 z docieraniem siedliska, grzyba, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa 

dławnicy.

Szt. 6 0,00

22.

Remont zaworów DN-25 S PN 100 z docieraniem siedliska, grzyba, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa 

dławnicy.

Szt. 4 0,00

23.

Remont zaworów DN-50 PN 100 z docieraniem siedliska, grzyba, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa 

dławnicy.

Szt. 2 0,00

24.

Remont zasuwy DN-150 PN 100 z docieraniem siedliska, dysku, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, wymiana 

szczeliwa dławnicy, pierścienia uszczelniającego, uszczelki.

Szt. 1 0,00

25.
Demontaż, wymiana kolan giętych 90o  rurociąg skroplin DN-100 (f 108 x 

10 mat. K18 III st. )
Szt. 4 0,00

26.
Demontaż, wymiana  rurociągu skroplin DN-100 (f 108 x 10 mat. K18 III 

st.) 
m. 6 0,00

27.
Demontaż, wykonanie, montaż izolacji termicznej elementów, armatury, 

Podgrzewacza 3 F, oraz rurociągów.
Kpl. 1 0,00

II  
Remont Chłodnic Wyparów 2E, 2G, 2 J wraz z rewizjami wewnętrznymi i 

próbami ciśnieniowymi UDT.

1.

Demontaż, rozkręcenie połączeń kołnierzowych (podziału chłodnic 

wyparów, wody, pary, skroplin) montaż wkładu rurkowego chłodnic z 

wymianą uszczelek.

Szt. 3 0,00

2.
Przygotowanie płaszczy zbiorników do odbioru UDT- czyszczenie 

powierzchni wewnętrznych płaszcza do rewizji UDT.
dm2 60 0,00

3.
Przygotowanie płaszcza zbiornika do odbioru UDT- czyszczenie 

powierzchni spawów do rewizji UDT.
dm2 69 0,00

4.
Przygotowanie wkładów chłodnic do odbioru UDT ( demontaż, montaż 

dennic z wymianą uszczelek)
Szt. 3 0,00
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5. Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-25 Szt. 6 0,00

6. Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-50 Szt. 9 0,00

7. Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-80 Szt. 3 0,00

8. Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-100 Szt. 6 0,00

9. Próba ciśnieniowa wkładów (wodna do 1 MPa) dwukrotna Szt. 3 0,00

10. Próba ciśnieniowa płaszczy (wodna do 0,65 MPa) dwukrotna Szt. 3 0,00

11.

Remont zaworu bezpieczeństwa DN-32 demontaż, remont z docieraniem 

siedliska, regeneracja zużytych elementów grzyba, trzpienia, itp., montaż, 

wymiana uszczelek próba ciśnieniowa na stanowisku prób do UDT 

(dwukrotna).

Szt. 3 0,00

12.

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

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

wymiana szczeliwa dławnicy  zasuwy DN-100

Szt. 15 0,00

13.

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

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

wymiana szczeliwa dławnicy  zasuwy DN-80 

Szt. 6 0,00

14.

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

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

wymiana szczeliwa dławnicy  zasuwy DN-50

Szt. 6 0,00

15.
Remont zaworów DN-25 z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy.
Szt. 12 0,00
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16.
Remont głowic wodowskazowych DN 25 z docieraniem siedliska i 

wymianą rurek szklanych wodowskazu.
Szt. 6 0,00

17.
Demontaż, wykonanie, montaż izolacji termicznej elementów, armatury, 

chłodnic wyparów 2 E, 2 G, 2 J oraz rurociągów.
Kpl. 1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

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

które nie zostały wycenione w Załącznikach 1A 

zł/h

E. Ewentualne prace dodatkowe przewidziane przez Oferenta 

1 0,00

2 0,00

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

Razem wartość oferty
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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 i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J 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 
podpisania Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

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

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

b) od uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej decyzji UDT z przeprowadzonych 
Rewizji  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 
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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 i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dnia: …………...                                                
 

  ……………………………………… 
                                                                                              podpis i pieczęć Wykonawcy 



 
Załącznik  nr 4 do SIWZ 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/112/2017   

 

str. 1 
 

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres: 

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

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

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/112/2017 o nazwie:  

 

„Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J 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 i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J 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 i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 
3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J 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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