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l. zAMAWlAJĄcY
PROGLEAN TANK GIEAN|NG GROUP A. Wojtowicz i wspólnicy sp. jawna
ul. Drogowców 2b, 39 _ 200 Dębica
NlP: 872-198-54-09, REGON 690665593

ll. oPls PRZEDMIoTU ZAMÓWIEN|A
1, Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne urządzenia do linii myjącej autocysterny, silosy, tank

kontenery oraz samochody cięzarowe pay wykozystaniu specjalistycznego oprogramowania
będącego integralną częścią maszyn i urządzeń.

2. Do wykonawcy nalezy obowiązek dostarczenia, montaźu, pierwszego rozruchu oraz pisemna
gwarancja 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

System zmiękczania wody. W celu zapewnienia odpowiedniej wody do celów technologicznych
niezbędne jest zainstalowanie systemu zmiękczania wody (docelowo redukcja twardości wody do
poziomu 0 stopni twardości francuskiej).

Zbiorniki buforowe, W celu prawidłowego działania linii myjący należy zbuforowaó wodę
zmiękczoną 4000 - 5000 l , w zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej wraz z oprzyrządowaniem
w postaci automatyki sterującej (termometry, czujniki poziomu, termostaty, zawory ciśnieniowe,
sterown iki wody kondesowej).

System solarny. Do ogzania wody zmiękczonej należy zastosowaó innowacyjny system solarny,
podnoszący temperaturę wody zmiękczonej (delta 15-20 C).

Stacja hydroforowa. Nalezy zainstalować zespoł hydroforowy, który zasili urządzenia i linie myjące
w wodę pod odpowiednim ciśnieniem - 2 - 4 bary.

Kocioł parowy. Najnowszej generacji, który będzie ogrzewał całośc wody technologicznej
wykozystanej do procesu mycia. Połączenie kondensu zpary. Kocioł"produkujący 1500 - 1800 kg/h
pod ciśnieniem 8 bar. Całośó kotła musispełniaó dyrektywę europejską EC PED 97l23.

Wymiennik ciepła U (temp. maksymalna 95 C) wykorzystujący pneumaĘczny termostat
temperatury wyposazony w: zawór sterujący dopływem pary, filtr, mieszacz wody kondensowej,
termostat roboczy, termostat bezpieczeństwa, regulator ciśnienia, homologowany termometr
końcowy, zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia.

Mieszacz wody. Mikser wody ziemnej .i pary, słuzący do zaopatzenia uuądzeń
wysokociśnieniowych w odpowiedniej temperatury wodę technologiczną. Mikser połączony będzie ze
zbiornikiem kwasoodpomym wykonanymze stali 316 zaizolowanym o pojemności min. ,l500 lwraz
z zestawem czujnikow miezących temperaturę oraz poziom wody.

Pompy wysokociśnieniowe 1-wsza grupa. Pompa wydajność min. 170 l/min pod ciśnieniem, 100
bar. Wyposazona w trojfazowy silnik elektryczny o mocy 50 KW z inweńerem. W pompie muszą byó
zastosowane ceramiczne tłoki, odśrodkowe rozwiązanie budowy pompy, ciśnieniowe zawory
bezpieczeństwa, miernik ciśnienia, panel sterujący, wyjście do panela roboczego na podestach
myjących.

Pompy wysokociśnieniowe 2-ga grupa. Zespoł musi składać się z min. trzech pomp
wysokociŚnieniowych pracujących do temp 85 C. Kazda z pomp dostarcza min. 38 lVmin pod
ciśnieniem 150 bar i,moze zasilic dwie lance jednocześnie. Kazda z pomp musi posiadac trojfazowy
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silnik o mocy 15 Wl z zaworem by-pass, zaworem bezpieczeństwa oraz systemem totalny stop.
Zespół pomp wyposażony będzie dodatkowo w panel kontrolny.

10) Pompa podająca chemię. Elementem niezbędnym jest pompa do iniekcji chemii pod ciśnieniem
min. '120 bar z moźliwością dowolnego ustawienia stęźenia roztworu. Pompa będzie w stanie podaó 5
róznych typow chemii w taki sposób, że podawana chemia nigdy się nie zetknie ze sobą. Pompa musi
posiadać 5 zbiorników 95l kazdy połozonych pod nią, Ponadto posiadaó funkcję automatycznego
pzepłukiwania po podaniu kazdego rodzaju chemii, zawory bezpieczeństwa, wskaźniki poziomu
d eterg entu, przełącznik ciś n ie n iowy bez pieczeń stwa i pa n e l steruj ący.

11) Stanowiska do mycia. 3 stanowiska do mycia wewnętrznego zbiorników autocystern.
W szczycie kazdego ze stanowisk suwnica, do ktoĘ podczepione będą kolejno wciągarki
mechaniczne i głowice myjące,

12) Wyciągarki mechaniczne. Urządzenia słuzące do lekkiego wkładania do komory zbiornika oraz
wyciągania z komory zbiornika głowic myjących.

13) Głowice myjące i kontenerowe. Elementem niezbędnym do automatycznego oczyszczania
zbiorników są głowice myjące posiadające innowacyjny system rozprowadzenia wody wewnątz
komory myjącej, powodujący nieznaczny tylko rozprysk strumienia myjącego na dużych
odległościach.

14) Panel sterowniczy -stanowiskowy.
15) Układ suszenia zbiorników. System osuszania. Dostarczy on: gorące powietrze (filtrowane)

(podniesie temperaturę powietrza początkowego o 55 C) w ilości 3500 m3.Powietrzem będzie
ogrzewane chłodnicami parowymi zaopatrywanymi w parę z centralnego kotła parowego.
Wyposażenie dodatkowe to: fi ltry, rozdzielacz kondensu, panel sterujący,

B.

1) System informatyczny - nabycie licencji
Ma tworzyc nieskończoną ilość programów myjących, zapamiętywać i pzenosió na ECD parametry
mycia, wstępnie ustawiać ilośó pracujących głowic izaworów parowych do kazdego mycia, programowac
i zapamiętywać procesy suszenia i ich koszty, przypominaó o pracach konserwacyjnych. Musiłączyó się
przez lnternet z biurem producenta w celu diagnostyki i kalibracji systemy

lV, oPls sPosBU PRzYGoToWANlA oFERw
Oferent powinien stwozyć ofertę cenową uwzględniającą wszystkie wymienione wyźej
urządzenialmaszyny wskazane w części A i system informatyczny wskazany w części B. Zamawiający
wskazał w niektórych punktach wańości minimalne które nalezy osiągnąc, Oferent ponosi całościową
odpowiedzialność za działanie linii myjącej oraz systemu informatycznego.
lstnieje mozliwość zastosowania rozwiązań / parametrów równozędn/ch / równoznacznych, należy
jednak pamiętać, iz proponowane rozwiązania nie mogą być gorsze od pzedstawionych w zapytaniu
ofeńowym.

ofeńa powinna bvć:
- opatzona pieczątką firmową,
- posiadaó datę sporządzenia,
- posiadać datę wykonania pzedmiotu zamówienia,
- posiadać cenę netto i brutto w PLN,
- posiadaó termin waźności,
- numer telefonu osoby do kontaktu,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MlEJscE oRAz TERM|N SKŁADAN|A oFERT
1. Ofeńa powinna byc przesłaną pocztą e-mailową (w postaci skanu oryginalnej oferty), kurierem na

adres zamawiającego, lub tez dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego: do dnia
301a.2014 r. "

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.10.2014, a wyniki i wybór najkozystniejszej ofeńy
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiĄącego, oraz na stronie internetowej pod
adresem www, procleantcg. pl

3. Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofaó swoją ofeńę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złozonych ofeń.

6, Zapytanie ofertowe zamieszczono rownieź na stronie: www.procleantcg,pl
Vl. ocENA oFERT

Zamawiający dokona oceny waznych ofeń na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

Vll. DoDATKoWE lNFoRMAcJE

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Wójtowicz pod numerem telefonu 601 976 121, email
konrad @procleantca. pl

Arkadiusz Wojtowicz
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