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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje  

1. Przedmiot zamówienia (CPV: 42995000-7 Różne maszyny czyszczące) 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznej nowej         
i sprawnej technicznie automatycznej myjni przeznaczonej do mycia samochodów osobowych, 
busów, autobusów oraz samochodów ciężarowych w istniejącym budynku SPK sp. z o.o. przy         
ul. Transportowej 1 w Garbach. 

3. WYKONAWCA oświadcza, iż myjnia jest fabrycznie nowa i spełnia wymagania określone w SWZ. 

4. Wymiary pomieszczenia w budynku gdzie należy dokonać montażu myjni wynoszą: dł./szer./wys. – 
24,10m/5,50m/4,60m. 

5. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie 
Zamawiającego szkolenia dla 5 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie 
przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego            
i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie 
Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie                          
z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Koszty przeglądów            
i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania 
wliczone są w cenę oferty. 

7. Zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w Projekcie umowy, który stanowi załącznik 
nr 7 do SWZ. 

8. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewni Wykonawca na swój 
koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie i potwierdzić 
mailowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 7 Projektu umowy. 

9. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze 
szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

10. Zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancji zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SWZ. 

11. Jeżeli w jakiejkolwiek części SWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca 
pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowanej lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości                      
i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, 
które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że 
oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 

12. Wymagania: 

1. Wysokość mycia 3,40m-3,60m , szerokość mycia min. 2,80m, 

2. Myjnia dwuszczotkowa , włosie miękkie nie niszczące lakieru, 

3. Pochylne szczotki pionowe, 

4. System piany aktywnej, 

5. Mycie szczotkowe kół, 

6. System wosku ochronnego i nabłyszczającego, 



7. System mycia wstępnego, 

8. Sterowanie z panelu dotykowego / biblioteka gotowych programów mycia z możliwością ich 
modyfikacji, 

9. System świateł pozycjonujących (lub coś innego), 

10. Przyłącze do sterowania bram wjazdowych, 

11. Terminal do samoobsługi, 

12. Dyfuzor zmieniający położenie dyszy suszarki poziomej, 

13. Możliwość mycia wstępnego ciśnieniowego boków, 

14. Pompa do mycia ciśnieniowego. 

15. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia dostarczy najpóźniej w dniu 
dokonywania odbioru technicznego stosowną dla myjni: 

- Dokumentację techniczno – rozruchową (DTR) zawierające dane dotyczące obsługi, konserwacji, 
materiałów eksploatacyjnych, wykaz podstawowych części zamiennych i innych oraz rysunki              
z podstawowymi wymiarami urządzenia – w języku polskim, 

- Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi, potwierdzająca uprawnienia do oznakowania 
myjni znakiem CE przez producenta, zgodnie z aktualnymi przepisami, 

- Dokumenty gwarancyjne a także inne niezbędne dokumenty (w tym opis warunków gwarancji oraz 
harmonogram przeglądów gwarancyjnych – jeżeli przeglądy te są wymagane przez producenta), 

- Instrukcję obsługi i dokumentację eksploatacyjno - ruchową (w języku polskim); 

12. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokładnie zapoznał się z obiektem i stanem 
rzeczywistym całej infrastruktury Zamawiającego – Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji 
lokalnej, 

13. Wykonawca podłączy myjnię do istniejących wyjść instalacyjnych, uruchomi je oraz sprawdzi 
poprawność ich działania. 

14. Do obowiązków wykonawcy należy przeprowadzenie przeglądów eksploatacyjnych oraz 
konserwacji, czyszczenia i wymiany filtrów oraz wymiany i dopuszczenia wszystkich instalacji i 
urządzeń w okresie gwarancji, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i 
zaleceniami producenta wg zakresu wskazanego w DTR oraz dokonania po przeglądzie 
obowiązkowego wpisu o stanie urządzenia do Rejestru Pracy Urządzenia - w celu utrzymania ciągłej 
sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych – przez cały okres trwania gwarancji. 

 


