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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn sprzątających – Część A– zamiatarka samojezdna 

Adres dostawy:  MegaSerwis sp. z o.o., Rogowiec, ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów 

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

Przedmiot Zamówienia 
Oferowany Przedmiot Zamówienia 

Producent/Typ/Model 
Ilość 
(szt.) 

Cena jednostkowa 
netto zł 

Zamiatarka  samojezdna 
akumulatorowa 
wraz dodatkowym wyposażeniem 
(wymagane parametry i wyposażenie 
zostały określone w tabeli poniżej) 

 

1 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokładny opis, specyfikację techniczną określającą parametry 
oferowanego modelu. Specyfikacja techniczna zaoferowanego modelu musi zawierać wszystkie parametry wskazane 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia(tabela poniżej). 
W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowany model wymaganych przez Zamawiającego 
parametrów udowodnienie zgodności z wymaganym w OPZ leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności i materiały, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z jego opisem, obowiązującymi przepisami i normami, a także 
z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Parametry/wyposażenie wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowanego Przedmiotu Zamówienia 
(wypełnia Wykonawca) 

Zamiatarka samojezdna akumulatorowa wraz z dodatkowym wyposażeniem 

Zamiatarka przemysłowa, przeznaczona do sprzątania 
powierzchni przemysłowych 

TAK 

Szerokość maszyny: maksymalnie 890 mm  

Maksymalna prędkość: 6 km/h (+/- 1,5 km/h)  

Wydajność maszyny: min. 4900 m2/h  

Szerokość pracy z 1 szczotką: min. 750 mm   

Szerokość pracy z 2 szczotkami: min. 950 mm  

Powierzchnia filtra: min. 3 m2  

Zasilanie: baterie kwasowe TAK 

Pojemność baterii: min. 110 Ah  

Pojemność zbiornika zanieczyszczeń: min. 50 l  

Manualny zbiornik zanieczyszczeń TAK 

Wyposażenie standardowe: 
- filtr panelowy lub okrągły poliestrowy 
- szczotka centralna 
- 2 szczotki boczne (prawa i lewa) 
- bateria kwasowa 
- prostownik 

TAK 

Wyposażenie dodatkowe:  
- szczotki wykonane z tworzywa twardego (nie 
stalowe): centralna 1 szt., boczna 2 szt. 
- filtr powietrza 1 szt. /kpl 

TAK 

Gwarancja: 24 miesiące, licząc od daty podpisania 
Protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

TAK 
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Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części 
podlegających wymianie (zgodnie z warunkami 
producenta), dojazdów do Zamawiającego oraz koszty 
robocizny mające związek z wykonywaniem tych 
czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

TAK 

W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania 
w miejscu pracy maszyny, przynajmniej jednego 
przeglądu lub częściej, jeżeli takie są wymagania 
producenta urządzenia.  

TAK 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć uprawnionego 
lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 


