
Znak sprawy: ZP - 04/2020/DM                                                                                                                 
                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Oferowane płyny do spryskiwaczy powinny być produktami oryginalnymi tzn. winne być  
     wytwarzane przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symboli, nazw i znaków 
     towarowych stosowanych do ich oznaczenia;
2.  Oferowane płyny do spryskiwaczy muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie 
     6 miesięcy od daty produkcji) i powinny charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 24 
      miesiące; 
3.  Opakowania, w których dostarczane będą płyny do spryskiwaczy muszą być fabrycznie 
     napełnione i oryginalnie zamknięte, stosownie oznaczone: pełna nazwa płynu, nazwa i adres
     producenta, data produkcji oraz termin przydatności do użycia, temperaturę krystalizacji.  
4.  Płyny do spryskiwaczy powinny być dostarczane do siedziby Zamawiającego partiami w 
     pojemnikach o objętości - 5l; 
5.  Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę telefonicznie, pisemnie lub za pomocą 
     faksu o ilości zapotrzebowania, a Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt 
     przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji;
6.  Zamawiający wymaga, aby zaoferowane, płyny do spryskiwaczy były:

– bezpieczne w użytkowaniu oraz dla środowiska;

– nie miały negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników.
7. Oferowane płyny do spryskiwaczy mają spełniać poniższe wymagania:

– mają posiadać ochronę przed krystalizacją do temperatury – 50C – dotyczy letniego płynu 
do spryskiwaczy;

– mają posiadać ochronę przed krystalizacją do temperatury – 220C – dotyczy zimowego 
płynu do spryskiwaczy;

– maja być z dodatkami czyszcząco-myjącymi usuwającymi brud i osady;

– mają być skuteczne w myciu szyb;

– mają być odporne na zamarzanie;

– mają nie uszkadzać powłok lakierniczych, uszczelek i wycieraczek;

– mają nie posiadać negatywnego wpływu na widoczność w temperaturach ujemnych.
8. Dostarczane płyny do spryskiwaczy samochodowych muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty 
    bezpieczeństwa, certyfikaty jakości czy zgodności z normami (CE), karty charakterystyki substancji
    niebezpiecznych oraz inne dokumenty wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyszczególnione w pkt. 8 dokumenty  
    najpóźniej w dniu pierwszej dostawy, a także w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie 
    Zamawiającego.


