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Załącznik nr 1 

Specyfikacja techniczna 
 

 „Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 
tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków." 

Przedmiot zamówienia: 
 

Wykonanie projektu dla budowa stacji redukcyjnej gazu ziemnego 1o o przepustowości 
30 tys. mn

3/h. 
Stacja przewidziana jest jako główne źródło zasilania Zakładu gazem ziemnym z sieci 
Gaz-System i redukcji ciśnienia do wymagań sieci wewnątrz-zakładowej AMP. 
 
Wykonanie kompletnej dokumentacji (projektu technicznego) dla budowa stacji 
redukcyjnej i kotłowni w zakresie budowlanym, energetycznym, elektrycznym  
i automatyki. Dokumentacja przed przystąpieniem do realizacji ma być uzgodniona  
z zamawiającym, dostawcą gazu – Gaz-System Sp.z o.o i jednostką notyfikującą (np. 
UDT Kraków). Po zakończeniu prac należy przekazać dokumentację powykonawczą. 
Ilość egzemplarzy dokumentacji – 4 egz. papier + wersja elektroniczna w formacie .pdf. 
Kompletacja dostaw oraz wykonanie instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
Nadzór nad wykonaniem oraz odbiór powykonawczy wykonanych instalacji przez 
jednostkę notyfikowaną (np. UDT Kraków). 
Układy technologiczne muszą spełniać aktualne wymogi przepisów dotyczących budowy 
stacji 1o.  
 
Wymagania dotyczące stacji redukcyjnej: 
 
Stacja powinna składać się z dwóch ciągów redukcyjnych o przepustowości 30 
tys.mn

3/godz. każdy. 
Preferowany producenci urządzeń ciągów redukcyjnych: O.M Tartarini, Fiorentini, RMG 
( lub równoważni). 
Urządzenia ciągów redukcyjnych mają pracować niezależnie od siebie (przełączane 
automatycznie).  
Ciągi redukcyjne wyposażyć w podgrzewacze gazu. 
Budowa nowej kotłowni zintegrowanej z pracującymi kotłowniami lub wykorzystanie 
istniejących kotłowni. 
W skład stacji wchodzi rurociąg zasilający od pomiarowni (GazSystem) MOP 6,0 MPa 
oraz rurociąg wylotowy MOP 1,2 MPa, który należy włączyć do sieci AMP po ZZU starej 
reduktorowni. 
Reduktory gazu wyposażyć w urządzenia sterujące, które umożliwią pracę reduktorów 
od zadanego ciśnienia, przepływu i ilości gazu. Stacja powinna być uruchamiana / 
sterowana lokalnie i zdalnie przez Dyspozytora gazu AMP w zależności od aktualnej 
sytuacji w sieci AMP (ciśnienie, przepływ).  
W aktualnie pracującej reduktorowni doposażyć reduktor ciśnienia na ciągu 
redukcyjnym 20 tys. mn

3/h w pilot. 
Zwiększyć wydajność aktualnie pracującej Nawanialni gazu (własność GZOG) z 50 do 75 
tys. mn

3/h. 
Przenieść urządzenia wtryskowe nawaniacza (własność GZOG) ze starej reduktorowni 
do komory podziemnej z rurociągami wylotowymi stacji. 
Nowe obiekty i instalacje wyposażyć w system antywłamaniowy i monitoring wizyjny 
(min. 2 kamery), zabudowane urządzenia wprowadzić do aktualnie pracującego 
systemu ochrony Stacji. 
Budowa chodników do armatury i reduktorowni. 
 



Nr postępowania: FL/KR/78/2017 

 

Strona 2 z 3 
 

Wyposażenie AKPiA z telemetrią danych do dyspozytora gospodarki gazowej: 

 podstawowe parametry pracy (ciśnienia, przepływ, temperatura gazu), stany 
alarmowe z obu pomiarowni i reduktorowni, 

 stan pracy poszczególnych urządzeń ciągów redukcyjnych (zaworów 
szybkozamykających, reduktorów) wraz z sterowaniem ciągów redukcyjnych, 

 stany alarmowe z centralki stężenia metanu w obiektach. 
 

Wymagania dodatkowe: 
- połączenia kołnierzowe przed i po ciągach redukcyjnych wyposażyć w zaślepki, 
- trasy impulsowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej (część pilotująca  

dodatkowo ogrzewana elektrycznie), 
- rurociągi pomalowane na kolor żółty (farba epoksydowa, grubość warstw 120 mk); 
- kołnierze wykonane wg. normy ANSI -600, 
- udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy, 
- dostarczenie kompletu certyfikatów zgodności, DTR-ek oraz niezbędnych 

protokołów do odbioru końcowego, 
- zabezpieczenie w okresie gwarancji i rękojmi serwisu, 
- na zakończenie okresu gwarancyjnego dokonanie przeglądu urządzeń. 

 
Wymagania dodatkowe: 
I. Termin realizacji  

a) termin końcowy realizacji :   31.03.2017, 
 

 
II. Warunki środowiskowe: 

a) spełnienie standardów AMP w zakresie polityki środowiskowej i oddziaływania na 
środowisko, 

 
III. Zagrożenia BHP 

Uwzględnić prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych Stacji redukcyjnej gazu 
ziemnego nr 1. 

 
IV. Zakres części technicznej oferty. 

W części technicznej oferty należy podać: 
- charakterystykę rozwiązania technicznego, 
- schemat technologiczny i lokalizacyjny stacji oraz adaptowanych obiektów, 

- zakres prac adaptacyjnych istniejących obiektów, 
- specyfikację podstawowego wyposażenia, 

- warunki wykonania, 
- harmonogram realizacji - dopuszczalny czas pracy na układzie by-pass to 

maksimum 14 dni, 

- warunków gwarancyjnych, 
- warunków serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
 
 
Informacja dodatkowa (poza zakresem wykonawcy): 
Stacja Redukcyjna będzie połączona z następującymi instalacji podlegającymi 
równolegle (niezależnie od przedmiotu zlecenia): 

a) Nawanialnia pracująca w Stacji redukcyjno pomiarowej gazu ziemnego nr 1 AMP 
Kraków posiada max. wydolność nawaniania gazu o przepływie 50 tys. mn

3/h.  
W związku z planowanym poborem gazu na poziomie max. 75 tys. mn

3/h należy 
zwiększyć wydajność Nawanialni do wymaganej wielkości. 
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b) W zakresie Gaz-System: 
Wg „Warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla Podmiotu z grupy A, będącego 
odbiorcą końcowym paliwa gazowego” nr 16/WP/018/DW z dn. 21.07.2016 OPG Gaz-
System S.A. Warszawa. 
a) Przebudowa układu zaporowego i budowa nowego przyłącza o przepustowości 25 

tys. mn
3/h. 

b) Budowa układu oczyszczania i odwadniania gazu (filtroseparatory). 
c) Budowa stacji pomiarowej o przepustowości 25 tys. mn

3/h MOP 5,5 MPa 
składających się z układów pomiarowych: 

 U2 z gazomierzami turbinowymi G1000 DN200 PN-63 – 2 szt. 

 U1 z gazomierzem rotorowym G100 DN50 PN nie mniej niż 63 – 1 szt. 
d) Budowa układu regulacji strumienia gazu i zaworów zwrotnych po pomiarowniach 

nowej i starej. 
Zadanie realizowane na działce wydzielonej z terenu AMP w rejonie Stacji redukcyjno-
pomiarowej nr 1. 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

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

adres .............................................................  

tel.: …………....................... 

NIP ………………………… 

Regon………………………. 

OFERTA nr  …………….  

1. Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.: 

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej  
o przepustowości 30 tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu 

Wytwarzania Kraków." 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Załączniku Nr 1 „Specyfikacja Techniczna” do SIWZ Nr FL/KR/78/2016 za cenę 
całkowitą netto ……………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 

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

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

10. 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…………… …… … …te l . :  ……………. .  

 

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

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

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

 

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 
tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu 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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Załącznika nr 4 

 

 

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres 

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

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/78/2017 o nazwie:  

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 
tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków." 

 

w dniu 14.02.2017 r. na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków, 31-752 

Kraków ul. Ujastek 1 przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Wykonawcy): 

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

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

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

 
 
 

 
…………………………………………………….. 

Podpis pracownika Zamawiającego 

 



Nr postępowania: FL/KR/78/2017 

 

str. 1 

 

Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

 

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 

tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu 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 5 6 7 

      

      

 

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

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

 

Dnia: …………………                            

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

       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 

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

Adres …………………………………………………… 

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 
tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu 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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