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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn komunalnych i sprzętu ogrodniczego – Część A – Rozsiewacz do 

nawozów 

Zamawiający na zaoferowany Przedmiot Zamówienia wymaga gwarancji na okres min. 12 miesięcy, na warunkach 
zgodnych z gwarancją producenta. 
Adres dostawy:  MegaSerwis sp. z o.o., Rogowiec, Budynek „SAMOREK”, 97-427 Rogowiec, Teren KWB Bełchatów 

Termin dostawy: do 60 dni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

Przedmiot Zamówienia 
Oferowany Przedmiot Zamówienia 

Producent/Typ/Model 
Ilość 
(szt.) 

Cena jednostkowa 
netto zł 

Rozsiewacz zawieszany do 
nawozów, piasku i soli  
Motyl N 031M/1 

lub równoważny 

 

1 

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Przez produkty równoważne należy rozumieć 
produkty o parametrach zgodnych ze wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (poniżej w tabeli). 

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokładny 
opis, specyfikację techniczną określającą parametry oferowanego Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja techniczna 
zaoferowanego produktu równoważnego musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia(tabela poniżej). 
W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowane modele równoważne wymaganych przez 
Zamawiającego parametrów udowodnienie równoważności 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) 

Rozsiewacz Motyl N 031M/1 lub równoważny 

System siewu: odśrodkowy TAK 

Pojemność zbiornika: 0,4 – 0,6 m3  

Prędkość obrotowa WOM: min. 540 obr./min.  

Waga: 125 – 145 kg  

Dopuszczalna ładowność: max. 600 kg  

Szerokość robocza przy siewie rzutowym nawozów:  
- granulowanych: 7 – 9 m 
- pylistych: 5 – 6 m 

 

Wydajność przy siewie rzutowym: 
- nawozy granulowane : 5,5 – 6,5 ha/h 
- nawozy pyliste i krystaliczne: 3,5 – 4,5 ha/h 

 

Przystawka komunalna z regulacją szerokości wysiewu 
w zakresie od 1,2 do 5 m. 

 

Wałek przekaźnika mocy TAK 

Zbiornik z materiału odpornego na warunki 
atmosferyczne i agresywne działanie soli 

TAK 

Gwarancja: min. 12 miesięcy Oferowany okres gwarancji: …………………………………… 
 

 

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

(podpis i pieczęć uprawnionego 
lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


