
 

 

 
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego 

ekspresu do kawy wraz z wniesieniem, instalacją oraz usługą serwisu i konserwacji 

urządzenia przez okres 24 miesięcy. 

1. Specyfikacja techniczna: 

 wydajność ok. 40-60 kaw dziennie; 

 zbiornik kawy ziarnistej  min. 350 g; 

 zbiornik na wodę – max. 2,2 l; 

 pojemność zbiornika na fusy- ok. 18 porcji; 

 wylewka gorącej wody i pary; 

 wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore; 

 system One Touch Cappuccino; 

 graficzny cyfrowy wyświetlacz w języku polskim; 

 przygotowanie 2 napojów jednocześnie; 

 podwójna pompa oraz podwójny bojler; 

 ceramiczny młynek; 

 możliwość kompozycji wydawanych produktów; 

 wymiary max (szer. x wys. x dług.) 33,4 x 38 x 45,2 cm; 

 zasilanie – 230V/50Hz; 

 pobór mocy – 1400 W. 

2. 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 dostarczony ekspres przechodzi na 

własność Zamawiającego. 

3. Gwarancja 24 miesiące. 

4. W ramach serwisu ekspresu do kawy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności 

do: 

4.1. Wykonania przeglądów co 2 miesiące, obejmujących w szczególności: 

 utrzymanie urządzenia w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do pracy, 

 konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, 

  przegląd układu automatyki i sterowania, 

 czyszczenie z zewnątrz, 

  czyszczenie wewnątrz m.in. z pozostałości kawy, 

 sprawdzenie tacek na odpady i przeczyszczenie, 
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 sprawdzenie i czyszczenie układu spieniającego, 

 wymiana filtrów, o ile wystąpi taka konieczność oraz innych elementów czasowo 

ulegających eksploatacji, 

 odkamienianie,  

 sprawdzanie i testowanie konserwowanego ekspresu. 

4.2. ustalenie przyczyn wadliwości ekspresu (jeśli wystąpi) i sporządzenia ekspertyzy w 

formie pisemnej lub mailowej, 

4.3. przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego ekspresu, zawierającego 

wycenę koniecznych do wymiany części i przedstawienia jej Zamawiającemu, 

4.4. dostawy i montażu nowych, oryginalnych części rekomendowanych przez 

producenta ekspresu i wymiany uszkodzonych lub zużytych części, 

4.5. naprawy ekspresu, 

4.6. udzielenia gwarancji na dostarczone i wymienione części ekspresu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konserwację urządzenia w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 2 dni od momentu 

zgłoszenia awarii. 

6. W przypadku gdy czas naprawy urządzenia przekroczy ustalony termin lub z braku 

możliwości naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w zamian nowego 

urządzenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, od momentu stwierdzenia wady i braku 

możliwości naprawy. 

7. Wszystkie naprawy nie podlegające umowie serwisu i konserwacji będą rozliczane po 

wcześniejszym uzgodnieniu ceny. 

8. Zamawiający wymaga, aby osoby które w imieniu Wykonawcy wykonywać będą 

przedmiot niniejszego zamówienia, posiadały kwalifikacje do prawidłowej realizacji 

zamówienia. Usługa będzie wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów 

Wykonawcy. 

9. Każda wykonana usługa konserwacji zostanie potwierdzona protokołem, zawierającym 

zakres prac, datę realizacji, podpisem osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego i 

Wykonawcy. Potwierdzenie wykonania prac będzie stanowiło podstawę do wystawienia 

faktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10. Przedmiot zamówienia uwzględnia dostawę i montaż ekspresu do kawy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

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

 
 


