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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           
 

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  
„Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8)”  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  
 

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
1.1. Kontener analizatorów spalin przy kominie nr 2. 
1.2. Budynek kotłowni – stanowisko komputera emisyjnego w sterowni K-8. 

 
2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

2.1 Wymogi technologiczne: 
2.1.1 Wykonanie prac opisanych w punkcie II (wykaz prac) i ujętych w załączniku nr 1A. 
2.1.2 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym.  
2.1.3 Wykonanie i przekazanie Zleceniodawcy dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  

w branżach AKP, elektrycznej i budowlanej - 3 kpl. w wersji papierowej, oraz wersji 
elektronicznej z kompletem poświadczeń i protokołów z wykonanych pomiarów i 
kalibracji. 

2.1.4 Sprzęt transportowy zapewnia Wykonawca. 
2.1.5 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac zapewni Wykonawca remontu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 
2.1.6 Sprzęt niezbędny do wykonania prac z aktualnymi badaniami technicznymi i UDT 

zapewni Wykonawca.  
 

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 dla pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną: 

2.3.1 Odzież roboczą multiochronną i sprzęt z identyfikatorami firmy.  
2.3.2 Buty z podnoskami.  
2.3.3 Kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo. 
2.3.4 Ochronniki słuchu. 
2.3.5 Okulary ochronne. 
2.3.6 Detektory tlenku węgla i tlenu. 

 
2.4 Usuwanie odpadów: 

2.4.1 Wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku działań związanych  z wykonywaniem 
Umowy jest Wykonawca, zobowiązany jest je zagospodarować.  

2.4.2 Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych 
niniejszą Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 
oznakuje i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpadów. Oznakowanie dodatkowo 
powinno zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. 

2.4.3 Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w całości do miejsca gromadzenia wskazanego 
przez Zamawiającego. 
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2.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych  
i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją Umowy na terenie 
Zamawiającego poza miejsce ich wytworzenia. 

2.4.5 Po zakończeniu prac objętych Umową, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 
realizacji Umowy. 

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 
ich gromadzeniem. 

 
2.5 Wymogi organizacyjne. 

2.5.1 Przed przystąpieniem do pracy Zleceniodawca i Wykonawca remontu opracują wspólnie 
HIRA i Protokół uzgodnień.  

2.5.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy 
planowanych prac. 

 
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 instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
2.6.3. Praca na wysokości. 
2.6.4. Praca z otwartym ogniem. 
2.6.5. Transport poziomy i pionowy. 
2.6.6. Strefy gazowo-niebezpieczne. 
2.6.7. Zapylenie. 
2.6.8. Hałas do 85dB. 

 
2.7 Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 

2.7.1. Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. 
2.7.2. Zabezpieczenie tras transportu. 

 
3. Podstawa wyceny zakresu prac: 

3.1  Wypełniony Załącznik nr 1A – „Szczegółowy zakres prac – arkusz wyceny”. 
3.2 Opis prac zamieszczony w punkcie II – Wykaz prac. 

 
4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę remontu:  

4.1. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zlecenia dostarcza Wykonawca. 
4.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 

użyte do remontu oraz dokumentację powykonawczą i odbiorową.  
4.3. Materiały i części użyte do przeprowadzenia remontu muszą być nowe (nieużywane)  

z ważną gwarancją producenta.            
                                   

5. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji. 
5.1.  Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą, 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. 

5.2. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona wizji 
w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod 
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montaż aparatury. 
5.3. Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki terenowe 

lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów 
technicznych i rozwiązań projektowych. 

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

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 
 
6. Wymagania kwalifikacyjne: 

6.1. Firma: Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu 
zleconych prac. 

6.2. Pracownicy: 
6.2.1.  Dozór - uprawnienia D gr 1 i 2. 
6.2.2.  Pracownicy - uprawnienia E gr 1 i 2. 
6.2.3. Uprawnienia spawalnicze. 

 
7. Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

 
od dnia zawarcia umowy do 22 grudnia 2017roku.     
  

8.  Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji: 

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

 Specjalista MU ZW Kraków Paweł Kapera tel. 012 290 36 77. 
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II. Wykaz prac: 

 

1. Remont instalacji monitoringu emisji spalin ma polegać na wymianie wyeksploatowanych 

elementów instalacji na nowe i dokonanie zmian w oprogramowaniu komputera emisyjnego w celu 

uzyskania nowych funkcjonalności, zapewnienia bezawaryjnej pracy i dostosowania systemu do 

obwiązujących przepisów. 

 

1.1. Wymianie na nowe podlegają następujące elementy systemu monitoringu. 

1.1.1. Klimatyzowany kontener pomiarowy z zabudowanymi szafami pomiarowymi. 

1.1.2. Modułowy układ poboru próbki. 

1.1.3. Analizatory gazów. 

 

1.2. Istniejąca trasa poboru próbki spalin nie podlega wymianie i musi zostać podłączona do 

nowego kontenera pomiarowego. Nowy kontener pomiarowy musi zostać ustawiony w taki 

sposób aby było możliwe podłączenie do niego istniejącej trasy poboru próbki spalin. 

 

1.3. Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby przerwa w kontroli emisji spalin nie była 

dłuższa niż 12 godzin. 

 

1.4. Istniejący komputer emisyjny z systemem MIKROS musi zostać zmodernizowany i 

rozbudowany o moduł MIKROS-QL wraz z wdrożeniem dodatkowej funkcjonalności 

wynikającej z zaleceń pokontrolnych WIOŚ. WIOŚ zalecił, aby system pokazywał w raporcie 

rzeczywistą wielkość przekroczenia danej substancji (w kg), i od razu wyznaczał wysokość 

kary. WIOŚ wymaga aby system sam analizował każdą godzinę, wyznaczał emisję 

ponadnormatywną i przeliczał wysokość kar. 

 

1.5. System pomiarowy musi posiadać układ automatycznej procedury QAL3 i kalibracji. 

 

2. Wykaz urządzeń i aparatury które muszą wchodzić w skład instalacji monitoringu emisji spalin i 

zostaną dostarczone i zabudowane przez wykonawcę. 

 

2.1. Klimatyzowany kontener pomiarowy z zabudowanymi szafami pomiarowymi wyposażony w: 

2.1.1. Zamykane drzwi. 

2.1.2. Ogrzewanie, klimatyzację i wentylację mechaniczną.  

2.1.3. Oświetlenie i gniazdka sieciowe 1 fazowe.  

2.1.4. Skrzynkę z bezpiecznikami wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.  

2.1.5. Miejsce na butlę z gazami kalibracyjnymi. 

2.1.6. Otwory z dławikami do wprowadzenia przewodów poboru próbki, przewodu 

powrotnego próbki, kabli sygnałowych i zasilających. 

2.1.7. Czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. 

 

2.2. Szafa pomiarowa z osprzętem elektrycznym przystosowana do posadowienia wewnątrz 

kontenera z zabudowanym układem przygotowania próbki, analizatorami Ultramat 23 i 

sterownikiem PLC z wyświetlaczem, który pełni następujące funkcje: 
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2.2.1. Wystawianie sygnałów mierzonych stężeń.  

2.2.2. Wystawianie sygnałów cyfrowych o serwisie, kalibracji, awariach. 

2.2.3. Autodiagnostykę całego systemu. 

2.2.4. Sterowanie procedurą QAL3. 

 

2.3. Gazy kalibracyjne w butlach wraz z reduktorami na butlowymi: 

2.3.1. Azot 50 litrów 200 bar czystość 5.0 

2.3.2. Tlen 10 litrów 200 bar 

2.3.3. Mieszanina kalibracyjna CO, NO, SO2, 50 litrów 200 bar 

 

2.4. Modułowy układ poboru próbki w następującej konfiguracji: 

2.4.1. Chłodnica kompresorowa ECM-2 

- wymiennik ciepła PVDF 2 sztuki 

- wbudowany elektroniczny termometr 

- regulacja temperatury punktu rosy poprzez elektroniczny regulator 

- alarm niskiej i wysokiej temperatury 

- zasilanie 230 V 50 Hz 

2.4.2. Pompki perystaltyczne SR25.2 do odprowadzania kondensatu z wymienników ciepła 

- wydajność 0,3 l/h 

- ciśnienie robocze 200 mbar – 2,2 bar abs 

- materiał novopren, PVDF 

2.4.3. Pompa membranowa N5KPE firmy M&C do poboru próbek gazu. 

- wydajność 5 l/h 

- materiał PVDF 

- zasilanie 230 V 50 Hz 

2.4.4. Przepływomierz FM40 firmy M&C do montażu panelowego z zaworem igłowym 

- zakres pomiarowy 0 – 150 l/h 

- materiał PTFE 

- złączki do rurki o średnicy 4/6 mm 

- czujnik zaniku przepływu FA.1 z elektroniką 

2.4.5. Filtr FPF 2 0,3GF 

- wkład filtra z PTFE o porowatości 2 µm 

- czujnik wilgotności 

2.4.6. Armatura 

- zawór kalibracyjny 

- zawór regulacyjny przepływu próbki 

- komplet złączek 

 

2.5. Analizatory gazów. 

2.5.1. Analizator Ultramat 23 firmy Siemens do pomiaru zawartości CO, NO, SO2, metodą 

absorbcji w podczerwieni (NDIR) oraz zawartości O2 metodą elektrochemiczną. 

2.5.2. Analizator Ultramat 23 firmy Siemens do pomiaru zawartości CO2 metodą absorbcji w 

podczerwieni (NDIR). 

2.5.3. Specyfikacja i parametry analizatorów: 
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- automatyczna kalibracja punktu zerowego przy użyciu powietrza 

- ręczna kalibracja zakresu przy użyciu gazu wzorcowego 

- rozbieralna kuweta 

- wyjścia analogowe 0/4 - 20 mA, 4 sztuki 

- wyjścia przekaźnikowe AC/DC 24V 1A 6 sztuk 

- wejścia cyfrowe 3 sztuki 

- port RS485 

- ciśnienie próbki 0,5 - 1,5 bar 

- przepływ próbki 66 - 120 l/h 

- temperatura próbki 0 - 50 oC 

- wilgotność próbki < 90 % wzgl. 

- zasilanie 230 V 50 Hz 

2.5.2. Dopuszczalne błędy: 

- liniowość 1 % zakresu (2 % dla mniejszych zakresów) 

- powtarzalność 1 % najmniejszego zakresu pomiarowego 

- szumy 1% najmniejszego zakresu pomiarowego 

2.5.3. Analizatory muszą posiadać certyfikat QAL1 zgodnie z normą PN EN 14181 

 

3. Ogólny zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę. 

 

3.1. Wykonanie projektów wykonawczych i powykonawczych w branży AKP, elektrycznej i 

budowlanej. 

3.1.1. Wykonawca może przystąpić do prac po uzyskaniu od Zleceniodawcy akceptacji 

projektów wykonawczych. 

3.2. Przygotowanie podłoża i ustawienie kontenera pomiarowego. 

3.2.1. Montaż szaf pomiarowych w kontenerze pomiarowym. 

3.2.2. Montaż układu przygotowania próbki, analizatorów, sterownika i wyświetlacza w szafach 

pomiarowych. 

3.2.3. Podłączenie zasilania do kontenera pomiarowego. 

3.2.4. Podłączenie kabla komunikacyjnego i kabla sygnałowego do kontenera. 

3.2.5. Zlecający dopuszcza wykorzystanie istniejących kabli. 

3.2.6. Podłączenie istniejącej trasy poboru próbki do kontenera pomiarowego. 

3.3. Rozbudowa i modernizacja oprogramowania komputera emisyjnego z systemem MICROS. 

3.4. Wykonanie pomiarów ochronnych i przekazanie protokołów Zlecającemu. 

3.5. Uruchomienie analizatorów, układu przygotowania próbki, sterownika. 

3.5.1. Montaż i uruchomienie urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi i DTR 

urządzeń. 

3.6. Przeprowadzenie procedury QAL2 systemu zgodnie z normą PN EN 14181 

3.6.1. Pomiary należy wykonać po przeprowadzeniu testu funkcjonalności 

3.6.2. Pomiary muszą być przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA w 

zakresie pomiarów emisji. 

3.7. Demontaż starego kontenera pomiarowego i zainstalowanej w nim aparatury. 

3.7.1. Demontaż starego kontenera pomiarowego jest możliwy po uruchomieniu nowych 

pomiarów, aby przerwa w braku kontroli emisji nie była długa. 
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3.7.2. Aparaturę, która może stanowić części zamienne, należy po zdemontowaniu przekazać 

Zlecającemu. 

3.8. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. 

 

4. Wszelkie prace niewymienione w punkcie 3, które są niezbędne do prawidłowego i kompleksowego 

wykonania zlecenia zgodnie ze sporządzoną dokumentacją, przepisami państwowymi i normami, 

należą do zadania wykonawcy. 

 

5. Niezbędna jest unifikacja zastosowanej aparatury i urządzeń z zainstalowanymi u Zlecającego 

instalacjami monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 1 i na nowych kominach kotłów 

KH5 i KH6. Zlecający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował i wykonał system monitoringu emisji 

spalin z wykorzystaniem urządzeń wymienionych w punkcie 2. 

 

6. Po zakończeniu prac  Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy : 

 

6.1. Dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz wersję 

cyfrową. 

6.2. Protokoły i świadectwa z wykonanych pomiarów, uruchomień, kalibracji i przeprowadzonych 

procedur. 

6.3. Instrukcję eksploatacji i obsługi instalacji monitoringu emisji spalin. 

6.4. Inne dokumenty wymagane przez WIOŚ w związku z uruchomieniem i eksploatacją 

zmodernizowanej instalacji monitoringu emisji spalin. 

 

7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zlecającego z eksploatacji i obsługi instalacji 

monitoringu emisji spalin. 

 

8. Wykonawca przedstawi w ofercie przyjęte założenia projektowe oraz opis budowy i działania 

instalacji monitoringu emisji spalin do akceptacji i oceny ofert przez Zamawiającego. 



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/ 105  /2017   

I
Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie 

nr 2 (kotły K-7, K-8)

1
Wykonanie projektów technicznych w branży AKP, elektrycznej i 

budowlanej zgodnie z opisem w punkcie II (Wykaz prac) załącznika nr 1
Kpl. 1 0,00

2

Dostawa i ustawienie nowego kontenera pomiarowego, przygotowanie 

podłoża, uzuskanie pozwoleń (jeśli konieczne), zgodnie z wykonaną 

dokumentacją.

Kpl. 1 0,00

3

Dostawa i montaż elementów  instalacji monitoringu emisji spalin 

zgodnie z opisem w punkcie II (Wykaz prac) załącznika nr 1 i wykonaną 

dokumentacją techniczną.

Kpl. 1 0,00

4
Rozbudowa i modernizacja oprogramowania komputera emicyjnego 

zgodnie z opisem w punkcie II (Wykaz prac) załącznika nr 1.
Kpl. 1 0,00

5

Uruchomienie instalacji monitoringu emisji spalin, wykonanie 

pomiarów ochronnych, kalibracji i procedur zgodnie z opisem w 

punkcie II (Wykaz prac) załącznika nr 1 i wykonaną dokumentacją 

techniczną.

Kpl. 1 0,00

6
Demontaż istniejączego kontenera pomiarowego, starych instalacji i 

tras kablowych, uporządkowanie terenu.
Kpl. 1 0,00

7

Dostarczenie wymaganych protokołów, świadectw, dokumentacji 

powykonawczej, instrukcji i przeprowadzenie szkolenia pracowników 

Zlecającego zgodnie z opisem w punkcie II (Wykaz prac) załącznika nr 1

Kpl. 1 0,00

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

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej.

Robocizna Materiał Sprzęt

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

Razem
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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 instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) 
w TAMEH Polska Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacji: za cenę całkowitą netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 22.12.2017r.  od dnia 
zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

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

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

b) cała instalacja monitoringu i emisji spalin na okres ……………(min. 24) miesięcy. 

5. Oświadczamy, że: 

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

b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

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

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

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

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

9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 

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

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

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

 
 

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

 

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

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

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

 

Dnia: ……………      ……………………………………………  
       (podpis i pieczęć Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ........................................................................... .. 

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

„Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) 
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/105/2017 o nazwie:  

 

„Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) 
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 instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) 
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 instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8) 
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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