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Załącznik nr 2 

 

Przegląd Agregatów Prądotwórczych 
 

I. Charakterystyka i opis przedmiotu konserwacji: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie jednego przeglądu serwisowego w roku (wrzesień), oraz 

czterech testowych uruchomień agregatów pod obciążeniem (70% mocy) w roku (marzec, czerwiec, 

wrzesień, grudzień) oraz zapewnienie stałej gotowości do usunięcia awarii agregatów prądotwórczych 

znajdujących się na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wg poniższego wykazu). 

 

Charakterystyka wykonywanych prac:  

 
1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane w sposób nie zakłócający użytkowania danego 

obiektu oraz w pełni uzgodnione z jego kierownikiem. Należy zapewnić konserwację instalacji i 

urządzeń w godzinach 7:00 ÷ 15:00. Terminy przeglądów Wykonawca będzie każdorazowo 

uzgadniał z Zamawiającym. 

 

2. Po każdej konserwacji i przeglądzie Wykonawca pozostawi instalację (w tym urządzenia) w 

całkowitej sprawności technicznej oraz bezpieczną dla użytkownika. W przypadku wystąpienia 

awarii, których nie można usunąć w trybie natychmiastowym, Wykonawca zabezpieczy usterkę w 

sposób nie zagrażający życiu i mieniu. Wykonawca niezwłoczne poinformuje w formie pisemnej 

Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji i urządzeń. 

W przypadku wystąpienia awarii (bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia lub systemu), która 

zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, bądź znacznie utrudnia pracę obiektu, Wykonawca 

niezwłocznie podejmie (na obiekcie) czynności związane z usunięciem awarii. Czas reakcji 

maksimum 8 godzin. 

 

3. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego) czynnych przez cały czas trwania 

umowy następujących kanałów łączności: 

• przynajmniej jednego nr telefonu (abonent w Polsce), 

• przynajmniej jednego adresu e-mail. 

 

4. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy 

poszczególnych  instalacji i urządzeń w formie pisemnej. 

 

5. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt 

prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

 

6. Po każdym przeglądzie oraz usunięciu usterki Wykonawca wystawi protokół serwisowy podpisany  

przez Wykonawcę i Użytkownika . 

 

7. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt przeglądów. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 
 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały 

m.in. ważne świadectwa kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru i eksploatacji w odpowiednich 

grupach. 
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II. Zakres prac/czynności wykonywanych podczas przeglądu serwisowego rocznego 

agregatów prądotwórczych. 

 
1. Wymiana oleju,   

2. Wymiana filtrów oleju, 

3. Wymiana filtra paliwa, 

4. Czyszczenie filtra powietrza, 

5. Sprawdzenie szczelności układu paliwowego i chłodniczego, 

6. Sprawdzenie rozrusznika, 

7. Sprawdzenie parametrów akumulatorów i alternatora, 

8. Sprawdzenie ładowania akumulatora, 

9. Sprawdzenie stanu połączeń przewodów: paliwowych, układu chłodniczego, złącz, czujników, 

10. Sprawdzenie amortyzatorów, 

11. Sprawdzenie połączeń silnik - prądnica, 

12. Próbna praca zespołu na biegu jałowym, 

13. Sprawdzenie parametrów agregatu, komunikacji RGK 60 – silnik,  

14. Diagnostyka, ekspertyza agregatu, 

15. Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA, 

16. Sprawdzenie działania wyłącznika prądowego, 

17. Sprawdzenie napięcia fazowego, 

18. Sprawdzenie napięcia między-fazowego, 

19. Sprawdzenie działania układu SZR, połączenia elektryczne, wskaźników kontrolnych, zabezpieczeń na 

agregacie oraz w szafie SZR, 

20. Próba pracy agregatu z układem SZR, sterowanie na biegu jałowym, 

21. Sprawdzenie temperatury zamarzania  płynu chłodniczego, 

22. Kontrola podgrzewania silnika (jeśli silnik posiada), 

23. Pomiar rezystancji izolacji prądnicy. 

24. Badanie jakości oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku paliwa agregatu zgodnie z PN-EN 590 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Usługi w zakresie napraw. 

 

Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nie objętych zakresem konserwacji wg następujących 
zasad: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół serwisowy z wymaganym zakresem prac. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w którym ceny materiałów określi na 
podstawie cennika producenta części zamiennych lub faktury dowodu zakupu danego elementu (kopia 
faktury winna zawierać potwierdzenie wbudowania danego elementu/części ). 

3. Po akceptacji zakresu prac i zweryfikowaniu oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, 
Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je 
do odbioru. 

4. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, 
Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę wraz z protokółem. 
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IV.  Wykaz obiektów i  urządzeń: 

1. ICNT,  - Ul. Wileńska 4   

l.p. Nazwa urządzenia Producent ilość Koszt 
1 Agregat prądotwórczy Dossan 300kVA 1  

 Prace dodatkowe    

     

     

       

2. UCI, Pl. Rapackiego 1   

l.p. Nazwa urządzenia Producent ilość Koszt 
1 Agregat prądotwórczy  Iveco  85kVA 1  

 Prace dodatkowe    

1 Wymiana płynu chłodniczego 

+utylizacja 

 17,5 (l)  

     

       

3. Wydział Matematyki , ul. Chopina 12/18 

l.p. Nazwa urządzenia Producent ilość Koszt 
1 Agregat prądotwórczy  Iveco  75kVA 1  

 Prace dodatkowe    

1 Wymiana płynu chłodniczego 

+utylizacja 

 14,0( l )  

     

       
 
 
W formularzu ofertowym (załącznik nr 1)  podać całkowity koszt 

przeglądów w czas trwania umowy. 

W powyższym zakresie (załącznik nr 2) podać koszt jednego przeglądu na poszczególny obiekt.   

 

         Zakres do realizacji  przyjął : 

 

Koszt jednego  przeglądu: 

Koszt jednego  przeglądu: 

Koszt jednego  przeglądu: 


