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Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i nie noszących 

śladów używania dwóch nieautomatycznych systemów wagowych. System wagowy 

musi posiadać terminal wagowy z wyświetlaczem LCD zamontowany w kabinie 

kierowcy z archiwizacją danych w formie pamięci PENDRIVE oraz wydruku na drukarce 

termicznej. Wagi muszą posiadać możliwość opróżnienia aparatu zasypowego bez 

ważenia na dwóch śmieciarkach Zamawiającego. 

Wagi zamontowane na aparacie zasypowym będą posiadały udźwig od 550 do 600 kg. 

Systemy wagowe muszą spełniać w/w błędy w zakresie pracy temperatur             

-10°C +40°C 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje wagi na śmieciarkach: 

a. śmieciarka   VOLVO  FL618E  

b. śmieciarka   MAN TGS 26.320 6x2/4BL 

3. Wykonawca dostarczy i zamontuje wagi na śmieciarkach wskazanych w pkt. 2a,b 

4. Zamontowane systemy wagowe muszą posiadać ważną ocenę zgodności w III lub IV 

klasie OIML, a także posiadać pełną dokumentację techniczną oraz posiadać certyfikat 

jakości i bezpieczeństwa CE. 

5. Dodatkowe informacje: 

a. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia 

b. szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie 

Zamawiającego 

c. koszty szkolenia ponosi w całości Wykonawca 

6. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele 

stron w siedzibie Zamawiającego. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne 

potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy (protokół odbioru) przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i jakości towaru oraz zakończenia 

usług szkolenia. 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bez wad. 

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do wydania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy bez wad. 

9. W przypadku dostawy sprzętu niezgodnego z opisem przedmiotu umowy lub 

nieodpowiadającego złożonej ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy 

ich przyjęcia. 

10. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia 

prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

11. Podczas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny 

określający warunki serwisowania przedmiotu umowy . 



12. Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a. instrukcję obsługi w języku polskim( w wersji drukowanej oraz elektronicznej ), 

b. katalog części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów ( w wersji drukowanej 

lub elektronicznej ), 

c. deklaracja zgodności.  

 

 

Termin realizacji do 15.04.2020 r 

Montaż na terenie zakładu Wykonawcy. 

Gwarancja zgodnie ze wzorem umowy.  

 

 

    

 


