
Załącznik nr 1   
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 3 szt. fabrycznie nowych ekspresów do 

kawy wraz z wniesieniem, instalacją oraz usługą serwisu i konserwacji urządzeń przez okres 24 miesięcy.   

  

1. Specyfikacja techniczna 2 szt. ekspresów (duże ekspresy) :  

 wydajność ok. 80 kaw dzienne;  

 zbiornik kawy ziarnistej: 1 kg;  

 system spieniający mleko; 

 zbiornik na wodę: 4l;  

 zbiornik na fusy: ok.40 sztuk;  

 możliwość przygotowania 2 kaw jednocześnie;  

 tacka ociekowa o pojemności 1 l;  

 podwójna pompa; podwójny bojler;  

 wylewka gorącej wody i pary;  

 możliwość kompozycji wydawanych produktów, wybór 5 rodzajów napojów;  

 regulowana grubość mielenia;  

 elektroniczny panel sterowania w języku polskim;  

 waga max : 24 kg;  

 zasilanie: 230 V;  

 pobór mocy max: 1500 W;  

 wymiary max (wys. x szer. x gł. ) 590 x 350 x 460 mm.  

 

2. Specyfikacja techniczna 1 szt. ekspresu (mały ekspres) :  

 wydajność ok. 30 kaw dziennie; 

 zbiornik kawy ziarnistej min.: 300g; 

 system spieniający mleko; 

 zbiornik na wodę: max. 3 l;  

  

 



 zbiornik na fusy: min. 15 porcji 

 możliwość przygotowania 2 kaw jednocześnie;  

 tacka ociekowa o pojemności max 1,4 l;  

 możliwość kompozycji wydawanych produktów, wybór 4 rodzajów napojów;  

 elektroniczny panel sterowania w języku polskim 

 waga max : 16 kg;  

 zasilanie: 230 V;  

 wymiary max (szer. x wysk. x dł) 350 x 440 x 460.  

3. Ogólne Informacje dodatkowe:   

 dostawa i uruchomienie oraz usługa serwisu i konserwacji potwierdzone zostaną protokołem 

odbioru prac, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Z chwilą 

podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi własność dostarczonych ekspresów; 

 gwarancja: 24 miesiące;  

 urządzenia będą serwisowane raz w miesiącu w okresie obowiązywania umowy. Usługa będzie 

obejmowała:   

a) utrzymanie urządzeń w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do pracy;  

b) konserwację urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta;  

c) naprawę i/lub wymianę uszkodzonych i zużytych części urządzeń;  

d) wykonanie ogólnego przeglądu;   

e) czyszczenie;  

f) odkamienianie;  

g) sprawdzenie tacek na odpady i przeczyszczenie;  

h) sprawdzenie i czyszczenie układu spieniającego;  

i) przegląd układu automatyki i sterowania;  

j) wymiana filtrów o ile wystąpi taka konieczność oraz innych elementów czasowo 
ulegających eksplantacji;  

k) wykonywanie innych czynności serwisowych zalecanych przez producenta.   
  

 Przedmiot zamówienia uwzględnia dostawę i montaż 3 szt. ekspresów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego: 

  

  



- 2 szt. ( 1 szt. duży i 1 szt. mały ekspres) lokalizacja: al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa 

- 1 szt. (1 szt. duży ekspres) lokalizacja: ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

 Zamawiający wymaga, aby osoby które w jego imieniu wykonywać będą przedmiot niniejszego 

zamówienia, posiadały kwalifikacje do realizacji zamówienia w odpowiednim zakresie. Usługa 

będzie wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów Wykonawcy;  

 Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie potwierdzona protokołem, 

zawierającym zakres prac, datą realizacji, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy.   

4. Dostawa kawy nie wchodzi w zakres oferty (Zamówienia).   

  

  
  

            


