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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

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

„Prace termoizolacyjne 

w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 
 
Obszary: Kotłownia, Maszynownia, Stacja pomp STP-9 i CHOW - 1 

I. CEL USŁUGI 

   Zabezpieczenie urządzeń i instalacji energetycznych w TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków. 

  

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH USŁUGĄ:  

1. Wykonywanie sukcesywnych prac termoizolacyjnych w zakresie zabezpieczeń urządzeń i instalacji 

energetycznych w TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków takich jak: 

1.1. Kotły parowe, 
1.2. Stacje redukująco schładzającej URO,  
1.3. Turbogeneratory, 
1.4. Turbodmuchawy, 
1.5. Zbiorniki, 
1.6. Rurociągi i armatura, 
1.7. Odgazowywacze, itp. 

 
2. Usługa obejmuje wszystkie urządzenia i instalacje energetyczne ZW Kraków w zakresie: 

2.1. Demontaż, wykonanie  i montaż  izolacji termicznej (odzysk, montaż instalacji nowej lub układ 

mieszany), 

2.2. Demontaż, wykonanie i montaż płaszcza (odzysk, montaż nowego płaszcza lub układ 

mieszany), 

2.3. Montaż i demontaż rusztowania do zleconych prac na podstawie zatwierdzonego kosztorysu. 

2.4. Utylizacja wytworzonych odpadów zgodnie z zapisami w Umowie. 

 
 

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY I JEGO PRACOWNIKÓW. 

1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi na takich urządzeniach i  instalacjach lub 

podobnych (należy to udokumentować). 

2. Pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać kwalifikacje poświadczone ważnymi 

„Świadectwami Kwalifikacji”– odpowiednio typu „E” dla pracowników i „D” dla pracowników 

dozoru, w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 28.04.2003r. (Dz. U z 2003r. nr 89 poz. 828 ). 

3. Uprawnienia do budowy i odbioru rusztowań. 

4. Brygady remontowe muszą być do dyspozycji Zamawiającego na zmianie I w dni  robocze w 

ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia; a na II i III zmianie i w dni  wolne od pracy w ciągu 6 

godz. Wykonawca poda osobę do kontaktu upoważnioną do podejmowania decyzji   

techniczno-ekonomicznych.   
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IV. Zasady zlecania i rozliczania prac opisane są w Projekcie Umowy Załącznik nr7, §7. 

 

V. Oferta ma zawierać stawki za 

 

Lp. Nazwa danych do kosztorysów Wartość w zł 

1. Robocizna „R” – stawka roboczogodziny z narzutami. ………………………….zł/rbg 

 

 

VI. Walidacja ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie stawką 
roboczogodziny. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 WYKONAWCA: 
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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.: 

„Prace termoizolacyjne  
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacji Technicznej i zapisami w Projekcie Umowy. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy. do 
dnia 31.12.2017 r. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 
…………….(min. 12) miesięcy, 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. Oświadczamy, że akceptujemy Projekt Umowy. 

9. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 



  

Załącznik nr 2 do SIWZ  

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/76/2016   

 

Strona 2 z 2 
 

informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 

10. 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. 
 

11. 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)  

   
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Postępowanie przetargowe nr FL/KR/76/2016   
 

str. 1 

 

 

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

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

„Prace termoizolacyjne 
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/76/2016 o nazwie:  

 

„Prace termoizolacyjne 
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 .................................................................... 

„Prace termoizolacyjne 
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 ……………………………………………………… 

„Prace termoizolacyjne  
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. 3 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 

3 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mi potencjału technicznego 

 i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 
 
Dnia: ……………………          

 
 
 
 
 

…………………………..……………. 
            (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


	Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_76_2016
	Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_76_2016
	Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt.ekonom. do SIWZ_FL_KR_76_2016
	Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_76_2016
	Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_76_2016
	Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_76_2016

