
 

 

 

Toruń, dnia …………... 

 

 

Zapytanie ofertowe otwarte 

 
p.n. „Serwis techniczny dwóch gazowych prądotwórczych agregatów kogeneracyjnych 

w zabudowach kontenerowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 

1) CPV: 31120000-3 – generatory, 

2) CPV: 31121200-2 – zestawy prądnicowe z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym. 

2. Przedmiot zamówienia: 

1) świadczenie przez wykonawcę na terenie elektrociepłowni zamawiającego przy  

ul. Kociewskiej w Toruniu serwisu technicznego biogazowego prądotwórczego agregatu 

kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej,  o oznaczeniu Petra 630 C, opartego na 

silniku spalinowym Perkins 4008-30 TRS2 oraz prądnicy synchronicznej 

czterobiegunowej Marelli typu MJB 355 MB4 (zwanego dalej „agregatem 1”). 

Zamawiający przewiduje, że na dzień 01.01.2021 r. agregat przepracuje ok. 38 000 mth. 

2) świadczenie przez wykonawcę na terenie elektrociepłowni zamawiającego przy  

ul. Kociewskiej w Toruniu serwisu technicznego biogazowego prądotwórczego agregatu 

kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej,  o oznaczeniu HE-KEC-480/510-PG480-B, 

opartego na silniku spalinowym Perkins 4008 TRS2 oraz prądnicy synchronicznej 

czterobiegunowej Marelli typu MJB 355 MA4 (zwanego dalej „agregatem 2”), 

Zamawiający przewiduje, że na dzień 01.01.2021 r. agregat przepracuje ok. 50 050 mth. 

3. Serwis techniczny agregatów obejmuje: 

1) wykonywanie przeglądów stanu technicznego „agregatu 1” zgodnie z załącznikiem 1, (wraz 

z dostawą niezbędnych materiałów i kosztem dojazdu),  począwszy od 38 000 mth. 

przebiegu agregatu.  

Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia konieczne będzie wykonanie 

przeglądów zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Lp. 
Przebieg agregatu  

[tys. mth.] 

Rodzaj 

przeglądu 

1. 38 P3 

2. 39 P1 



3. 40 P2 

4. 41 P1 

 

2) wykonywanie przeglądów stanu technicznego „agregatu 2” zgodnie z załącznikiem 1, 

(wraz z dostawą niezbędnych materiałów i kosztem dojazdu),  począwszy od 51 000 mth. 

przebiegu agregatu.  

Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia konieczne będzie wykonanie 

przeglądów zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. 
Przebieg agregatu 

[tys. mth.] 

Rodzaj 

przeglądu 

1. 51 P1 

2. 52 P2 

3. 53 P1 

4. 54 P2 

 

3) dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowych części na potrzeby planowanych prac 

serwisowych, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2. Materiały te nie mogą być wcześniej 

używane, a źródło ich pochodzenia winno być autoryzowane przez Wykonawcę. Ceny 

materiałów na potrzeby prac innych niż wymienione w załączniku 1 (w tym napraw 

awaryjnych) nie mogą być wyższe niż ceny katalogowe ich producentów, 

4) wyczyszczenie przepływowego wymiennika ciepła spaliny – ciecz (serii CHVP DN 500), 

produkcji TLAKON, zainstalowanego w „agregacie 1”, (Zamawiający szacuje, że 

konieczne będzie jednokrotne czyszczenie), 

    Dokładny termin czyszczenia wymiennika wyznaczy Zamawiający, z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem, 

5) wyczyszczenie przepływowego wymiennika ciepła spaliny – ciecz, typu G-G 3,5/23,3-1L-

A144, zainstalowanego w „agregacie 2”, (Zamawiający szacuje, że konieczne będzie 

jednokrotne czyszczenie), 

    Dokładny termin czyszczenia wymienników wyznaczy Zamawiający, z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem, 

6) z tytułu rozbieżności między liczbą przewidywanych przez zamawiającego prac 

serwisowych, a rzeczywiście wykonanych prac, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

4. Wykonywanie napraw awaryjnych, które winny być wykonywane w „trybie pilnym”.  Prace 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysu powykonawczego, bazującego na stawkach 

zaoferowanych przez wykonawcę.  

Jako „tryb pilny” zamawiający definiuje działanie bez zbędnej zwłoki tj. podjęte nie później 

niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego i prowadzone bez przerwy, aż 

do przywrócenia pełnej sprawności ruchowej agregatu.  

5. Przedmiot umowy nie obejmuje uzupełniania i wymiany oleju silnikowego ani badań jakości 

tego oleju. Czynności te zamawiający będzie realizować we własnym zakresie i na swój 

koszt. Agregaty pracują na oleju Mobil Pegasus 610.  

3. Termin wykonania zamówienia. 

       Termin świadczenia serwisu technicznego agregatów – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem usługi, polegającej na 

prowadzeniu nieprzerwalnie przez co najmniej 12 miesięcy obsługi serwisowej agregatu lub 

agregatów zasilanych biogazem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.   



2. Dysponowanie: 

1) potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia,  

2) personelem posiadającym równocześnie uprawnienia kwalifikacyjne uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci „E” i „D” dla trzech grup 

równocześnie G1, G2 i G3, wyposażonym w niezbędny sprzęt i narzędzia, zdolnym do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) całodobowym numerem pomocy technicznej/serwisowej.  

4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  

      działalności, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 mln zł  

      (jeden milion złotych). Wykonawca winien zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez cały czas  

      realizacji zamówienia. 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w  postępowaniu. 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu oferty 

(załącznik nr 3). 

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln złotych 

(jeden milion złotych). 

6. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:   

       Jerzy Sobólski, tel. kom. 605 734 129. 

Kontakt z w/w osobami: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

7. Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w formie pisemnej lub 

elektronicznej, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 3. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości wprowadzania przez wykonawców zmian w zakresie formularza 

oferty. 

2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy 

           dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 

3. Bezpośrednio za wypełnionym formularzem oferty winny być umieszczone dokumenty  

i oświadczenia wymienione w pkt 5.  

4. W dalszej kolejności należy zamieścić wszystkie inne ewentualne załączniki. 

5. W przypadku wprowadzania poprawek do treści oferty jeszcze przed jej złożeniem, każdą 

poprawkę należy nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis  

i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak sporządzonej poprawki należy umieścić 

podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę naniesienia 

poprawki. 

6. Ofertę pisemną należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z adresem 

zamawiającego i z nazwą zamówienia. 

7. Ofertę elektroniczną należy przesłać za pomocą poczty e-mail, z nazwą wiadomości „Oferta -

Serwis techniczny agregatów” na adres sekretariat@mpo.torun.pl, w formie zaszyfrowanego 

pliku (np. za pomocą darmowego programu 7-zip). Wiadomość z ofertą w załączniku musi 

wpłynąć do 22.12.2020 r. godz. 11:00. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy wysłać w 

osobnej wiadomości lub podać telefonicznie, nie wcześniej niż 22.12.2020 r. godz. 11:30. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22.12.2020 r. do 

godz. 11.00. 

mailto:sekretariat@mpo.torun.pl


2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w dniu 22.12.2020 r. o godz. 11.30.  

10. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena zaoferowana przez wykonawcę za wykonanie zamówienia podczas przeglądów P1, P2 i 

P3 oraz czyszczenia przepływowych wymienników ciepła winna obejmować wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu ekipy serwisowej i winna być podana 

w PLN z dokładnością do 1 grosza. 

2. Cena zaoferowana przez wykonawcę winna obejmować koszty transportu materiałów  

i urządzeń, dojazdu oraz pobytu na terenie elektrociepłowni zamawiającego pracowników 

wykonawcy. 

3. W przypadku napraw awaryjnych, o których mowa w pkt 2.4. zaoferowana cena winna 

obejmować: 

a) stawkę roboczogodziny jednego pracownika wykonawcy, 

b) ryczałt za przyjazd ekipy serwisowej z siedziby wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze, w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT 

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

     Cena – 100%. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom 

nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 

13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo   

Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000151221, NIP 879-

016-92-80, REGON 870525973, tel. 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl (dalej: 

MPO); 

2) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w 

sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: 

iod@mpo.torun.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej); 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną 

ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 

zamówień publicznych spoczywający na MPO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania; 

5) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą 

lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, 

REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą 

ofertę i inną korespondencję, wpływającą do MPO w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 
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7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji 

publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z MPO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.; 

8)  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane i przekazane sądom i 

prokuraturze, podwykonawcom MPO, czyli podmiotom z których usług MPO korzysta w 

ramach prowadzonej działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających 

rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty 

przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także Gminie Miasta Toruń; 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- ich sprostowania; 

- ograniczenia ich przetwarzania; 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu. 

10) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. przypomina o ciążącym na 

Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 

14 ust. 5 RODO. 

Załączniki: 

1. Harmonogram i zakres okresowych przeglądów technicznych agregatów Petra 630 C oraz 

HE-KEC-480/510-PG480-B. 

2. Wzór umowy. 

3. Formularz oferty. 

 

 

 

 

Toruń, dnia ……………… r.                                                                Zatwierdził: 

 


