
Załącznik nr 2 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  okresowych przeglądów zgodnie z DTR  agregatów 

prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. 

Tomasza Edisona 16. 

Zakres prac obejmuje : 

a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej 
urządzeniem, typu: HE-SEC-365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu 
znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach (44-100)  
ul. Edisona 16, 

b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej 
urządzeniem, typu: GA 200 E2842 E202  napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na 
terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100) ul. Edisona 16. 

c) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie 
agregatu, szafy sterowania i automatyki. 

d)  Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym 
olej dla każdego z agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku). 

 
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM 

11))  Potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta kompletnego agregatu kogeneracyjnego lub 
posiadanie autoryzacji producenta kompletnego układu sterowania agregatem, uprawniającej 
Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych w pełnym zakresie.  

22))  Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia  

Wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 

 pięć zadań polegających na prowadzeniu stałej obsługi serwisowej zespołu prądotwórczego 

zasilanego biogazem o mocy nie niższej niż 360kW: 

· w tym co najmniej dwóch z silnikami MAN serii E28. 

 oraz trzech usług serwisowych polegających na utrzymaniu w ciągłym ruchu zespołów 

prądotwórczych osiągających roczny przebieg eksploatacyjny na poziomie nie niższym niż 

8000 mth / rok.  

33))  Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniej niż 5 000 000,00 zł brutto. 

44))  Dysponują odpowiednim sprzętem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj.: 

aa))  dysponują co najmniej trzema osobami posiadającymi  szkolenie w zakresie obsługi i 
konserwacji Przemysłowych Silników Gazowych MAN w zakresie E28 (np. certyfikat, 
autoryzacja lub inny dokument to potwierdzający). 

bb))  dysponują co najmniej czterema osobami posiadającymi równocześnie uprawnienia 
kwalifikacyjne SEP „E” i „D" dla 2 grup G1, G3. 

cc))  oświadczają posiadanie co najmniej 3 ekip 2 osobowych serwisowych w pełni wyposażonych i 
samodzielnych, celem zapewnienia właściwego czasu reakcji, tj. przystąpienia do wykonywania 
usługi. 

dd))  oświadczają posiadanie centrum monitoringu w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu, gdzie 
prowadzona jest kontrola parametrów monitorowanych agregatów, udzielane Zamawiającemu 
wsparcie techniczne w zakresie bieżących parametrów, zdarzeń i zaleceń w eksploatacji 
agregatów. 



ee))  Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia usterki na adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 6 h 
zobowiązany jest do stawienia się na obiekcie w celu stwierdzenia i zdiagnozowania usterki, 
oraz w razie możliwości przystąpić do usunięcia usterki. 

ff))  Zamawiający nie dopuszcza osób trzecich czyli wszystkie grupy serwisowe muszą być 
zatrudnione na umowę o pracę u wykonawcy. 

gg))  Serwis wykonawcy nie może być oddalony od miejsca wykonania remontów nie dalej niż 100 
kilometrów, związane jest to z czasem reakcji na zgłoszenie usterki. 

hh))  Wykonawca dostarczy na potrzeby wykonania przeglądów zgodnie z DTR urządzeń , niezbędne 
materiały eksploatacyjne oprócz płynów chłodzących, oraz olejów silnikowych. 

ii))      Podczas trwania umowy ceny za wykonanie przeglądów są stałe, wartość ich może ulec zmianie 
tylko i wyłącznie jeżeli zmieni się stawka VAT. 

jj))      Umowa na przegląd zostanie podpisana na minimum 2 lata. 

 


