
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

nr 1/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. 

mogących poprzedzić postępowanie zmierzające do wyboru podmiotu realizującego 

odtworzenie stanu pierwotnego turbozespołu CENTRAX CX501-KB5 z turbiną gazową 

Rolls-Royce model Allison 501KB5 

 

Sygnatura: KR/1/2019 

ORGANIZUJĄCY KONSULTACJE: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie 

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów 

KRS 0000232646 

NIP: 873-10-01-679 

REGON: 850310047 

www.mpec.tarnow.pl 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZUJĄCEGO KONSULTACJE: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie 

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Jacek Janis 

e- mail: janis@mpec.tarnow.pl 

tel.:  +48 14 6882209 

 
Korespondencję należy kierować na podane wyżej dane kontaktowe i opatrzyć dopiskiem: 
„Konsultacje rynkowe - turbozespół MPEC Tarnów”. 

I. PODSTAWA PRAWNA  

 

Konsultacje rynkowe prowadzone są w oparciu o zapisy „Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. ws. udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych”.  

II. PRZEDMIOT KONSULTACJI ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

 

1. Organizujący Konsultacje ogłasza Konsultacje rynkowe związane z możliwością 

wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia, których przedmiotem jest 

wykonanie remontu kapitalnego lub modernizacji, lub wymiany turbiny gazowej i/lub 

innych urządzeń na urządzenia równoważne, celem odtworzenia stanu pierwotnego 

turbozespołu gazowego.  

 

 

 Lokalizacja turbiny gazowej: 

Elektrociepłownia „Piaskówka” w Tarnowie przy ulicy Spokojnej 67 

 

 Parametry turbozespołu: 

Moc elektryczna turbiny: 3,795 MWe,  
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Moc elektryczna generatora: 4MWe,  

Moc termiczna: 7,2 MWt 

 

 Producent i typ turbiny gazowej:  

 Rolls-Royce, typ Allison 501 KB5 nr fabryczny ASP 2261 

  

 Przewidywany czas pracy od ostatniego remontu kapitalnego turbiny na dzień  

planowanego rozpoczęcia prac: 

ok. 30000 godzin 

 

 Przewidywany termin realizacji:   

1 kwartał 2020 r.  

 

 

Oczekuje się, aby czas pracy turbozespołu po wykonaniu odtworzenia stanu 

pierwotnego wynosił nie mniej niż 30 000 godzin do czasu kolejnego remontu 

kapitalnego. 

 

Zainstalowane w trakcie remontu, modernizacji lub wymiany urządzenia i części 

powinny być wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2015 r. 

 

 

2. Celem Konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku wykonawców i dostawców w 

zakresie przedmiotu konsultacji oraz określenia zakresu i sposobu jego realizacji. 

 

3. W toku konsultacji Organizujący Konsultacje jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o 

ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla 

planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia. 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają Zgłoszenia do udziału w 

Konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem potwierdzającym 

posiadany potencjał, o którym mowa w pkt VI ppkt. 1 lit a. 

2. Zgłoszenia można składać:  

a) w siedzibie Organizującego Konsultacje, w Sekretariacie Spółki MPEC Tarnów, 

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres janis@mpec.tarnow.pl; 

3. Termin składania zgłoszeń: 12.08.2019 r. do godz. 15:00.  

Za termin składania zgłoszeń uznaje się datę i godzinę dostarczenia Organizującemu 

Konsultacje Zgłoszenia na adres określony w pkt. III ust. 2 lit. a) lub datę i godzinę 

otrzymania poczty e-mail.  

4. Organizujący Konsultacje nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w 

Konsultacjach rynkowych podmiotów, które złożą Zgłoszenie do udziału w 

konsultacjach po wyznaczonym terminie.  

 

 



IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI  

 

1. Konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z zasadami określonymi zapisami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 oraz 
postanowieniami "Regulaminu przeprowadzania konsultacji rynkowych" 
opublikowanymi na stronie internetowej Organizującego Konsultacje. Regulamin 
przeprowadzania Konsultacji rynkowych ma zastosowanie w sprawach 
nieuregulowanych w postanowieniach niniejszego Ogłoszenia. W razie rozbieżności 
między Regulaminem a Ogłoszeniem pierwszeństwo ma treść Ogłoszenia. 

2. Warunkiem udziału w Konsultacjach rynkowych jest złożenie Zgłoszenia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia w terminie określonym w 

niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Organizujący Konsultacje zaprosi do udziału w Konsultacjach rynkowych podmioty, 

które spełniają wymagania określone w pkt VI. Zaproszenie zostanie przesłane na 

adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach rynkowych.  

4. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 

polski.  

5. Konsultacje mają charakter jawny, chyba że Uczestnik zastrzegł tajność 

przekazywanych informacji lub obowiązek utajnienia wynika z przepisów.  

6. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie rozmów, wymiany korespondencji i 

spotkań roboczych.  

7. Termin zakończenia Konsultacji rynkowych przewidywany jest do 30.09.2019 r.  

8.  Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

dokumentów oraz innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w 

Konsultacjach rynkowych.  

9. Spotkania robocze w ramach Konsultacji rynkowych odbywać się będą w siedzibie 
Organizatora Konsultacji rynkowych - tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów. Organizator Konsultacji 
rynkowych zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia spotkań roboczych. 
O terminie spotkania roboczego podmiot mający wziąć w nim udział zostanie 
poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

10. Komunikacja między Organizatorem Konsultacji rynkowych a Uczestnikami może 
odbywać się drogą pisemną, elektroniczną lub inną. 

11. Organizator Konsultacji rynkowych przewiduje, że będą one prowadzone w trzech 
etapach, przy czym zastrzega on sobie prawo do ograniczenia liczby etapów, 
wprowadzenia większej liczby etapów lub modyfikacji zakresu poszczególnych 
etapów. 

12. Konsultacje rynkowe odbywają się w następujących etapach: 

Etap I  

 otwarcie formularzy Zgłoszenia i sprawdzenie ich pod kątem formalnym; 

 przesłanie zaproszeń do udziału w Konsultacjach rynkowych. 

Etap II  

  wzajemna wymiana informacji (w drodze korespondencyjnej, elektronicznej 

i/lub innej); 

 przekazanie przez Organizatora Konsultacji informacji, danych będących w 

jego posiadaniu  na wniosek Uczestnika/ów Konsultacji. 

Etap III  

 spotkania robocze; 

 określenie ram przedmiotu zamówienia ewentualnego Postępowania, które  



może być wszczęte celem realizacji przedmiotu zamówienia (np. Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia); 
 określenie scenariuszy realizacji – remont, modernizacja, wymiana urządzeń; 
 przeanalizowanie problemów mogących wystąpić w trakcie realizacji w tym 
wymagań w zakresie dokumentacji i decyzji administracyjnych; 
 omówienie zasad wyboru podmiotu realizującego przedmiot Postępowania. 

 

 

V.  PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH 
 
 

1. Wymagane jest złożenie formularza Zgłoszenia uczestnictwa w Konsultacji 
rynkowych w terminie opisanym w pkt. III ust. 2 Ogłoszenia. 

2. Dokumenty należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na dane 
kontaktowe podane w niniejszym Ogłoszeniu. 

3. Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz Zgłoszenia uczestnictwa w 
Konsultacjach rynkowych (nawet występując jako konsorcjum). 

4. Organizator otwiera formularze Zgłoszenia uczestnictwa w Konsultacjach rynkowych  
po ich otrzymaniu. 

5. Rozpoczęcie Konsultacji rynkowych nastąpi po upływie terminu składania formularza 
Zgłoszeń. 

6. Wzór formularza Zgłoszenia uczestnictwa w Konsultacjach rynkowych stanowi 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

7. W formularzu Zgłoszenia uczestnictwa w Konsultacjach rynkowych należy uzupełnić 
wszystkie wymagane informacje (nazwę/imię i nazwisko, siedzibę i adres, adres e-
mail, a także numeru telefonu). 

8. Wszystkie przekazywane dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną                  
do reprezentowania Uczestnika na zewnątrz. 

9. Organizator Konsultacji poinformuje wszystkie podmioty, które złożyły formularze 
Zgłoszenia o wyniku kwalifikacji. 

10. Uczestnicy mają prawo zastrzec informacje lub dokumenty podlegające ustawowej 
ochronie (np. tajemnica przedsiębiorstwa) – należy wówczas złożyć dodatkową 
adnotację na dokumencie, tj. "Zawiera informacje zastrzeżone".  

11. Jeżeli Uczestnik złoży dokumenty po terminie lub niekompletne, Organizator 
Konsultacji rynkowych może, ale nie jest zobowiązany do zaproszenia takiego 
podmiotu do konsultacji. 

 
 
VI. POTENCJAŁ WYMAGANY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

RYNKOWYCH 

 
1. Potencjał wymagany wobec podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w 

Konsultacjach rynkowych jest następujący: 
a) wymaga się, aby podmioty biorące udział w Konsultacjach rynkowych posiadały 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w realizacji remontów 
lub budowy turbozespołów gazowych, tj. wykonały co najmniej jeden remont 
kapitalny lub budowę turbiny gazowej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1MWe    
w okresie ostatnich pięciu lat – Organizujący Konsultacje wymaga przedłożenia 
oświadczenia Uczestnika o wykonaniu powyższego zakresu jako załącznik do 
formularza Zgłoszenia. 
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 



przedmiotu postępowania. Organizujący Konsultacje nie wyznacza w tym zakresie 
wymagań, których spełnienie Uczestnicy zobowiązani są wykazać w szczególny 
sposób. 
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Organizujący Konsultacje nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie 
Uczestnicy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób. 

 

2. Organizator Konsultacji rynkowych nie dopuszcza możliwości powoływania się na 
zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania potencjału. 

3. Organizator Konsultacji rynkowych dopuszcza zgłoszenia się podmiotów, które 
występują łącznie (konsorcjum)- wówczas jest możliwość sumowania potencjału. 
 

VII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA KONSULTACJI RYNKOWYCH 
 

1. Organizator Konsultacji rynkowych ma prawo do zakończenia / wstrzymania / 
wydłużenia / skrócenia Konsultacji rynkowych na każdym ich etapie. Nie ma 
obowiązku podawania przyczyny. 

2. Organizator Konsultacji rynkowych ma prawo do weryfikowania potencjału na 
każdym etapie Konsultacji rynkowych. 

3. Organizator Konsultacji rynkowych ma prawo zmienić Ogłoszenie. 
4. Organizator Konsultacji rynkowych ma prawo do zakończenia Konsultacji rynkowych 

z poszczególnymi Uczestnikami. Zachowane zostaną zasady równego traktowania, 
konkurencyjności, przejrzystości. 

5. Organizator Konsultacji rynkowych ma prawo ujawnić dokumenty oraz informacje, 
które zostały mu udostępnione w trakcie Konsultacji rynkowych (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami), chyba że Uczestnik zastrzegł, które informacje nie mogą 
być ujawnione przy jednoczesnym wykazaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

6. Udział w Konsultacjach rynkowych nie skutkuje ani nie warunkuje konieczności 
ubiegania się o realizację przedmiotu zamówienia. 

7. Organizator Konsultacji rynkowych może, ale nie jest zobowiązany do udzielenia 
odpowiedzi na zapytania Uczestników postępowania, jeżeli udzielenie odpowiedzi 
będzie rodziło konieczność poniesienia kosztów przez Organizatora. 
 

 



Załącznik nr 1  

Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach rynkowych 

Działając w imieniu ................................................................................................................, 

w odpowiedzi na Ogłoszenie o Konsultacjach rynkowych z dnia .................... 

 składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Konsultacjach rynkowych organizowanych 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, którego 

przedmiotem jest odtworzenie stanu pierwotnego turbozespołu CENTRAX CX501-KB5 

z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 

 

Zgłaszający:  

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

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

Tel. ...................................................... e-mail ......................................................... 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko ............................................................................................................. 

Funkcja ............................................................................................................. 

Tel. ....................................................... e-mail .......................................... 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Konsultacjach rynkowych oświadczam, iż:  

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego, na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2) zapoznałem/am się z Regulaminem Przeprowadzania Konsultacji Rynkowych i 

Ogłoszeniem o Konsultacjach rynkowych i w całości akceptuję ich postanowienia; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji 

zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Konsultacji rynkowych;  

4)  udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Konsultacji, na 

potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest odtworzenie stanu 

pierwotnego turbozespołu CENTRAX CX501-KB5 z turbiną gazową Rolls-Royce model 

Allison 501KB5, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków 

umowy dla przedmiotu Postępowania na zasadach określonych w Regulaminie 

Przeprowadzania Konsultacji Rynkowych i Ogłoszeniu o Konsultacjach rynkowych. 

 

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

data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór Oświadczenia załączanego do formularza Zgłoszenia do udziału w Konsultacjach 

rynkowych – na podstawie pkt. VI, ppk. 1, lit. a) Ogłoszenia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………….……… 

oświadczam, że ww. podmiot wykonał co najmniej jeden remont kapitalny/budowę turbiny 

gazowej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1MWe  w okresie ostatnich pięciu lat. 

 

Poniżej przedstawiam listę wykonanych robót: 

 

 

 

L.p. Rodzaj robót Lokalizacja 
Moc 

elektryczna 
Producent 

turbiny gazowej 
Okres 

realizacji 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

 

 

 

 

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

data, podpis 

 


