
Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń:

Lp Nazwa urządzenia Parametry/Opis Ilość 
[sztuk

]

1. Niszczarka Kobra 
Cyclone

- szerokość wejścia min. 325x220mm,
-  możliwość  zastosowania  zależnie  od  potrzeb 
jednego  z  pięciu  dostępnych  poziomów 
bezpieczeństwa DIN  66399 (5 sit poziomów tajności 
do wyboru – DIN 2-6),
- silnik przystosowany do pracy ciągłej,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę 
worka na ścinki,
- pojemność kosza min. 400 l,
-  niszczenie:  płyt  CD/DVD/Blu-ray,  dyskietek,  kart 
plastikowych  oraz  dodatkowo  butelki  plastikowe, 
aluminiowe puszki, karton i tekturę,
- cięcie zszywek,
- cięcie małych spinaczy,
- automatyczny START/STOP,
- sygnał świetlny otwarte drzwi/wyjęty kosz,
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza,
-  możliwość  jednorazowego  zniszczenia  min.  500 
arkuszy A4/70g lub do 420 kg/h,
-  możliwość  zniszczenia  min.  45000  kart 
plastikowych/h,
- możliwość zniszczenia min. 7000 kart z chipem/h,
- możliwość zniszczenia min. 15000 płyt Cd/h,
- moc silnika min. 6000 W,
-  poziom hałasu nie  może przekroczyć  75 dba (na 
biegu  jałowym)  oraz  85  dba  przy  maksymalnym 
obciążeniu,
- zasilanie 380/400 – trójfazowe,
- wymiary: (WxDxH) 212x80x210 cm,
- waga: 220 kg,
- wymagany jest stopień tajności: P-3 i P-4.
- w wyposażeniu sito – 1 szt.
Niszczarka może być wyposażona w sito nr 3 (DIN 
32757 DIN-3,tj.  DIN 66399 P-2/O-2/T-2/E-2 )  pod 
warunkiem  potwierdzonego  zwiększenia  stopnia 
tajności  o jeden DIN  przy rozbudowie niszczarki o 
Compactor C-500 uzyskując  DIN 32757 DIN-4,tj. 
DIN 66399 P-4/O-3/T-2/E-2
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2. Urządzenie 
kompaktujące ścinki 

typu Kobra Compactor 
C-500

-  urządzenie  współpracujące  z  niszczarką  Kobra 
Cyclone,
- redukcja objętości ścinek papieru 4-5 razy,
- moc min. 2200 W,
- wymiary: (WxDxH) 110x60x148 [cm],
- waga:190 kg.
- worki na ścinki – 20 szt.
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II. Warunki Zamawiającego

1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń:
a) dostawa urządzeń do siedziby Zamawiającego w Płocku, pl. Stary Rynek 1 w dni robocze w 
godzinach 8:00 – 15:00 – na koszt Wykonawcy;
b)  Wykonawca  zapewnia  wstawienie  urządzeń  do  przygotowanego  przez  Zamawiającego 
tymczasowego pomieszczenia tj. A-12, poziom 0, o wymiarach (WxDxH) 290x420x340 [cm]; 
wymiary wnęk drzwiowych: (WxH) 157x225, 140x199, 90x201,5 [cm];
c)  montaż  urządzeń -  instalacja  elektryczna w pomieszczeniu  tymczasowym i  docelowym 
zostanie dostosowana przez Zamawiającego; Wykonawca dokona wizji lokalnej pomieszczeń 
przeznaczonych  na  potrzeby  urządzeń  będących  przedmiotem  zamówienia  i  zaproponuje 
optymalną  lokalizację gniazd elektrycznych;
d) Wykonawca dokona próbnego uruchomienia/rozruchu urządzeń;
d) Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń;
e) wraz  z urządzeniami Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku 
polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzeń;
f)  odbiór  urządzeń  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  po  wykonaniu  dostawy,  montażu, 
uruchomienia  urządzeń  oraz  przeszkoleniu  pracowników  Zamawiającego  i  sporządzeniu 
protokołu  odbioru,  Zamawiający  dokona  odbioru  dostawy  w  terminie  trzech  dni  od  daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
g)   Wykonawca,  w okresie  gwarancyjnym, zapewnia  przeniesienie  wraz z  uruchomieniem 
urządzeń do przygotowanego przez Zamawiającego pomieszczenia docelowego. 
h) urządzenia powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na 
sprzedaż na terenie Polski. 

2. Gwarancja i serwis:
a) Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia 36 miesięczną gwarancję; 
b) w okresie udzielonej 36 miesięcznej gwarancji Wykonawca będzie świadczył nieodpłatny 
bieżący  serwis  gwarancyjny  obejmujący  naprawę  urządzeń  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego;
c) w przypadku awarii wynikłych z niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego 
(co  powinno  być  potwierdzone  sporządzonym  przez  strony  protokołem),  Wykonawca  ma 
prawo do żądania zapłaty za działania serwisowe w oparciu o aktualne właściwe cenniki po 
wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego;  
d) w okresie udzielonej 36 miesięcznej gwarancji Wykonawca będzie świadczył nieodpłatne 
przeglądy  gwarancyjne  urządzeń  (co  6  miesięcy  tj.  minimum  6  w  okresie  gwarancji) 
obejmujące przegląd i konserwację zgodne z zaleceniami obsługowymi producenta tego typu 
urządzeń.
e) czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym;
f)  Montaż  i  serwis  urządzeń  powinien  być  wykonywany  przez  firmę/osoby  posiadające 
autoryzację producenta urządzeń jeżeli jest to wymagane przez producenta urządzeń m.in. 
na potrzebę utrzymania gwarancji.

3. Czas realizacji zamówienia: do 12.12.2014r.

4. Warunki płatności:
- za datę płatności  uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 
14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT  na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.
- Wykonawca  wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 
1,  NIP: 774-31-35-712, podając na fakturze numer umowy według centralnego rejestru 
umów Zamawiającego.

5. Akceptacja przez Wykonawcę projektu umowy – załącznik.


